
Comfortabele kledij is voor iedereen belangrijk.  

Mocht u nieuwe kledij aanschaffen, dan kan u onmiddellijk 

rekening houden met een aantal nuttige tips: rekbare stof, 

ruime armsgaten, opening vooraan… Deze 

aandachtspunten hoeven geen afbreuk te doen aan  de 

wensen, voorkeuren, gewoontes en/of stijl van de cliënt.  

De cliënt, familie en zorgverlener zal er dagelijks de 

meerwaarde van ervaren. 

 

Comfortabele kledij en schoenen gaan hand in hand 

Belangrijkste aandachtspunt voor ieder van ons is dat 

de schoen goed past en vast zit rondom de voet. 

Slippers en aanstekers zijn te vermijden, omwille van 

het verhoogde valrisico. Voor de iets ‘moeilijkere’ 

voet bestaan er verstelbare, wasbare en 

comfortabele pantoffels. Voor bewoners met nog 

specifiekere noden is er de orthopedische schoen. 

 

Comfortabele en aangepaste kledij in Dijlehof 
 

Sinds 2015 werken we aan het thema ‘Prikkel op Maat’ waarbinnen we focussen op prikkelarme zorg. 

Een belangrijk onderdeel van prikkelarme zorg is het aanpassen van kleding.  In dit artikel 

beperken we ons tot de grote lijnen. Hopelijk prikkelt het uw nieuwsgierigheid en  leest u er 

meer over  in onze kersverse folders.   

U mag deze  verwachten bij de facturatie van april 2016, op de website onder “eigen 

publicaties/folders” en aan het onthaal. 

 

                                                                                                                                         
        

                                                                                                                     
              

 

 

 

 

          
 

                                                                                                                           

 

Hebt u vragen of bedenkingen, dan helpen wij u graag verder.  Nita, ergotherapeute, is verantwoordelijk voor 

comfortabele en aangepaste kledij/ schoenen . Voor  orthopedische schoenen, helpen de kinesisten u graag verder.  

Aangepaste kledij 

Van zodra de mobiliteit en de zelfstandigheid van de 

cliënt vermindert, kunnen wij onze deskundigheid i.v.m. 

aangepaste kledij met u delen. Het is belangrijk om hier 

tijdig mee te starten, zodat wij de bestaande kleerkast 

stapsgewijs kunnen aanpassen. Wij hebben voldoende 

reservekledij in aanbod om uit te testen, om de 

meerwaarde voor cliënt en zorgverlener te ervaren. 

Bent u overtuigd, dan voorzien wij voorbeelden zodat 

een bevriende naaister of familielid de kledij kan 

aanpassen. Een tweede optie is dat u het aanpassen 

uitbesteed aan een naaister verbonden aan het huis.  

Richtprijzen: broek €35, hemd/polo/T-shirt/bloes/pull  

€27, wikkelrok maken €22, pyjama €15. 

kleed €25, pyjama €15 

 


