
Oplossingen voor zorg  
van obese zorgvragers

VERZORGING VAN OBESE ZORGVRAGERS



2  OPLOSSINGEN VOOR ZORG VAN OBESE ZORGVRAGERS

Volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) uit 2016 hebben wereldwijd 650 miljoen mensen 
obesitas. Dit is ongeveer 13% van de volwassen wereldbevolking.1 

De verzorging van obese zorgvragers is een uitdaging waar 
zorgverleners tegenwoordig steeds vaker mee te maken krijgen. 
Dit geldt in het bijzonder in ziekenhuizen, waar het toenemende 
aantal obese zorgvragers een aanzienlijk beslag legt op de 
beschikbare middelen. 

Instellingen beschikken niet altijd over de juiste apparatuur, 
processen en opgeleid personeel om deze zorgvragers veilige, 
comfortabele en waardige zorg te kunnen bieden. Hierdoor 
kunnen de praktische kanten van de zorgverlening voor  
zowel zorgvragers als hun zorgverleners zeer uitdagend zijn.

Met de juiste hulpmiddelen kunnen de waardigheid, het  
comfort en de veiligheid van zorgvragers gewaarborgd worden. 
Daarbij kan dit een positief effect hebben op de zorgprocessen 
en aldus ook op de veiligheid en efficiëntie van zorgverleners.

Oplossingen 
voor zorg  
van obese 
zorgvragers
Uitdagingen in de zorg  
bij obese zorgvragers
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De efficiëntie van de zorg
en de veiligheid te verbeteren

Het comfort en de 
waardigheid van de 
zorgvrager te bevorderen 

In te spelen op de 
veranderde zorgbehoeften

Wij helpen u om:

Onze oplossingen voor zorg van obese 
zorgvragers zijn toegespitst op de 
toenemende uitdagingen van obese 
zorgvragers en bieden hen een veilige, 
efficiënte en waardige zorgverlening

*  Het training- en consultancyaanbod kan 
in verschillende regio’s variëren. Breng voor  
meer informatie een bezoek aan www.arjo.nl

Oplossingen voor zorg  
van obese zorgvragers

Transfers en lichaamsverzorging  
van zorgvragers
Veilige en comfortabele transfers voor  
obese zorgvragers en hun zorgverleners

VTE-preventie
Verminder het risico op veneuze 
trombo-embolie met niet-invasieve, 
intermitterende, pneumatische 
compressie (IPC)

Financiële oplossingen  
De juiste oplossingen op het 
juiste moment, met of zonder 
financiële investering

Matrassen en microklimaatbeheer
Verbeter de zorg en bescherming van  
de aangetaste huidintegriteit van de 
zorgvrager met speciale matrassen  
en microklimaatbeheeroplossingen

Medische bedden
Bieden een veilige en waardige 
omgeving voor zorgvragers  
tot 454 kg

Training
Verzorgen van ergonomische 
trainingsprogramma’s om de 
veiligheid van zorgverleners  
te helpen verbeteren*
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Waardigheid van zorgvragers 
en efficiëntie van de zorgverlener

Hoe kunnen we deze 
zorgvrager helpen en hem 
of haar veilig verplaatsen 

zonder onszelf te blesseren?

Zal ik worden 
beoordeeld?

Hoe brengen 
we deze zorgvrager 

veilig over?

Kan de apparatuur 
het gewicht van de 

zorgvrager aan?

Heeft het ziekenhuis 
apparatuur voor mijn 
omvang en gewicht?

Hoe zal 
ik worden 

behandeld?

Hoe voorkomen 
we decubitus?

Hoe kunnen 
we deze zorgvrager 
veilig mobiliseren?

Hoe 
voorkomen 

we DVT?

Ik wil het 
personeel niet 

tot last zijn
Hoe gebruiken 

we dit apparaat?

Vragen en problemen

Onze oplossingen voor obese zorgvragers

Plafondliftsystemen

Medische bedden

Verrijdbaar tilliften

Matrassen

Citadel® Plus
SWL* 454 kg

Auralis® Plus
454 kg 

Skin IQ® 1000
SWL* 454 kg

Microklimaatbeheersing

Maxi Sky® 2 Plus en tilbanden 
voor algemene en laterale 
transfers SWL* 454 kg

Tenor® en tilbanden  
voor algemene transfers  
SWL* 320 kg

Flowtron® ACS900-pomp  
et Tri Pulse™- of DVT™ 60L- 
manchet – kuitformaat tot 81 cm

VTE-preventie
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Verbetering van efficiëntie en veiligheid 
van de zorgverlener
Er is vaak extra personeel nodig om obese zorgvragers 
te verzorgen. Zonder passende apparatuur kan dit voor 
zorgverleners en zorgvragers een verhoogd risico op letsel 
opleveren. Dit probleem kan worden verholpen door 
zorgverleners tijdig van de juiste apparatuur voor obese 
zorgvragers te voorzien. Zonder de gepaste apparatuur worden 
zowel zorgverleners als zorgvragers blootgesteld aan het risico 
op ernstig letsel. Ons assortiment transferapparatuur helpt bij  
de veilige en efficiënte transfer van zorgvragers met obesitas.

Comfort en waardigheid van de zorgvrager 
bevorderen
Sommige obese zorgvragers zijn bezorgd of personeel  
en andere zorgvragers last hebben van hun omvang of  
grootte, of dat dit leidt tot vertraagde zorgverlening of  
het stukgaan van apparatuur. Hierdoor kan het verblijf in  
een zorginstelling voor obese mensen extra stressvol zijn.

Alledaagse taken zoals toiletbezoek of in en uit bed gaan, 
kunnen voor obese zorgvragers problemen opleveren,  
vooral als zij door ziekte of de gevolgen van een operatie 
minder mobiel zijn dan normaal. 

Een goede toegang tot apparatuur voor zorgvragers met obesitas 
kan het comfort voor zorgvragers en zorgverleners verhogen.

Hygiëne

Laterale transfer  
en herpositionering

*‘SWL’: Veilige tilbelasting

Maxi Air® luchtgeassisteerd 
transfersysteem SWL* 544 kg 
MaxiSlide®-glijrol

Carmina®

SWL* 320 kg
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Ergonomische efficiëntie

Oplossingen voor transfers  
van zorgvragers

De transfer, laterale transfer en herpositionering van zorgvragers 
kan veel tijd in beslag nemen en is fysiek inspannend voor 
zorgverleners. Zonder de gepaste apparatuur worden zowel 
zorgverleners als zorgvragers blootgesteld aan het risico op 
ernstig letsel. Ons assortiment transferhulpmiddelen helpt  
bij veilige en efficiënte transfers van obese zorgvragers.

Alle oplossingen, inclusief plafondliften, verrijdbare tilliften  
en hulpmiddelen voor laterale verplaatsing, zijn speciaal 
ontworpen om zorgverleners in staat te stellen de waardigheid 
en het comfort van obese zorgvragers te helpen verbeteren.

• Plafondliften 
• Verrijdbare tilliften
• Hulpmiddelen voor laterale  

verplaatsing

Onze oplossingen voor 
transfers van zorgvragers
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Zorgcomfort en waardigheid

Hygiëneoplossingen

Voldoen aan de dagelijkse hygiënebehoeften van obese 
zorgvragers kan een belangrijke uitdaging vormen in de  
zorg. Als er geen passende hulpmiddelen beschikbaar zijn, 
worden zorgverleners mogelijk onderworpen aan hogere 
statische belasting tijdens transfers van zorgvragers  
en diens lichaamsverzorging.

Onze hygiëneoplossingen voor obese zorgvragers zijn  
ontwikkeld ter ondersteuning van de waardigheid en  
het comfort tijdens de zorg. Ze bieden zorgverleners een 
ergonomisch platform voor douche- en toiletproceduresvoor 
zorgvragers die tot 320 kg wegen. 

Carmina
COMFORTABEL, VEILIG EN WAARDIG

• Speciaal ontworpen voor hulpbehoevende zorgvragers  
voor de dagelijkse lichaamsverzorging, het douchen  
en toiletbezoek.

• De Carmina is ontworpen met het oog op optimale veiligheid 
tijdens transfers voor zorgvragers met verschillende 
mobiliteitsniveaus.

• De Carmina is verkrijgbaar in twee modellen als toiletstoel 
naast het bed en als mobiele, multifunctionele douche-  
en toiletstoel.
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Betere verzorging van de kwetsbare huid

Matrassen

Door vochtophoping en een slechte bloedsomloop lijden obese 
zorgvragers vaak in toenemende mate aan kwetsbaarheid van  
de huid waardoor ze kunnen worden blootgesteld aan decubitus 
en weefsel-/huidscheuringen.2 Om dit risico te beperken,  
wordt het gebruik van passende matrassen aangeraden.3

Arjo beschikt over een assortiment matrassen en oplossingen 
voor microklimaatbeheer om obese zorgvragers met een 
aangetaste huidintegriteit optimale zorg te bieden.

Auralis Plus
BARIATRISCH WISSELDRUKSYSTEEM 

• Citadel Plus, in combinatie met Auralis Plus en Skin IQ 1000, 
biedt een volledig uitgerust oplossing voor het herstel van  
de obese zorgvrager en de veiligheid van de zorgverlener.

AtmosAir® Plus
NIET-ELEKTRISCH DRUKVERDELEND LIGSYSTEEM 

• Self Adjusting Technology™ (SAT) waarmee de druk 
automatisch verandert als reactie op de beweging van  
de zorgvrager voor ononderbroken preventie van decubitus.

Skin IQ 1000
MICROKLIMAATREGULERING

• Het Skin IQ 1000-microklimaatbeheersysteem maakt gebruik 
van Negative Air Flow Technology™ en helpt bij de regulering 
van de vochtigheid en de temperatuur van de huid (het 
microklimaat) om het risico op decubitus te verminderen.
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Een veilige en waardige omgeving

Medische bedden

Tijdens een verblijf in het ziekenhuis of andere zorginstelling 
vervult het bed een centrale rol bij de verzorging. In het 
ziekenhuis biedt het bed een platform voor herstel van  
de patíënt. Tegelijkertijd kan het juiste bed het risico op  
letsel voor zowel de zorgvragers als zorgverleners verlagen. 
Bedden die de omvang en het gewicht van obese zorgvragers 
aankunnen, zonder concessies te doen op het gebied van 
comfort, waardigheid of gewenste behandelingsresultaten,  
zijn van groot belang.2

Citadel Plus is ontworpen voor zorgvragers tot 454 kg en zorgt 
dat instellingen veilig aan de behoeften van obese zorgvragers  
en hun zorgverleners kunnen voldoen. Op efficiënte wijze  
en met behoud van waardigheid. Ons bariatrische bed kan  
een breed scala aan obese zorgvragers ondersteunen.

Citadel Plus
BEHOUD VAN WAARDIGHEID, OPTIMALISEREN VAN ZORG

• Het Citadel Plus-bariatrische bed is uiterlijk niet te 
onderscheiden van andere Arjo-ziekenhuisbedden.  
Hierdoor behouden de obese zorgvragers hun waardigheid.
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Comfortabel, niet-invasief en effectief

VTE-preventie

Obesitas zorgt voor een verhoogd risico op veneuze trombo-
embolie (VTE) – een voorname oorzaak van morbiditeit  
en mortaliteit bij obese zorgvragers in het ziekenhuis.4

Het Flowtron Actieve Compressiesysteem zorgt voor 
intermitterende pneumatische compressie (IPC): een 
eenvoudige, gebruiksvriendelijke methode om het bloed  
in de dieper gelegen aderen van de benen te laten circuleren.  
Dit beperkt veneuze stasis en helpt daarmee het ontstaan  
van DVT voorkomen.

Onze Flowtron Tri Pulse en DVT 60L-manchetten zijn  
speciaal ontworpen voor obese zorgvragers met een  
kuitformaat tot 81 cm.

Flowtron Actieve Compressiesysteem
KLINISCH EFFECTIEF, NIET-INVASIEF EN ‘OP-MAAT’

POMPEN
• Het Flowtron ACS900 Actieve Compressiesysteem bestaat 

uit een uniforme of sequentiële behandeling met één pomp. 
De SmartSense™ gepatenteerde technologie bevordert het 
gebruiksgemak en de veiligheid doordat het automatisch  
het type of de combinatie van gebruikte manchetten  
herkent en zich hierop aanpast.

MANCHETTEN
• Het uitgebreide assortiment van lichte, ademende,  

niet-thermische en vochtregulerende manchetten  
helpt de ophoping van warmte en vocht te voorkomen.  
Dit levert een beter comfort voor de zorgvrager op.
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De juiste oplossingen op het juiste moment

Financiële oplossingen

Wanneer zorginstellingen over de juiste oplossingen beschikken 
kan de kwaliteit van de zorgverlening en de veiligheid van  
zowel zorgvragers als zorgverleners gewaarborgd worden.  
Om uw instelling te helpen snel toegang tot producten voor 
obese zorgvragers te krijgen, bieden wij een huurprogramma  
aan dat op uw behoeften kan worden afgestemd. Ons aanbod  
van oplossingen voor zorg van obese zorgvragers loopt uiteen 
van een enkel product tot een volledig pakket, aangeboden  
als ad-hoc huur of via een speciaal huurcontract.

Neem  
contact op met uw 

accountmanager om de 
financiële oplossingen  

te bespreken die passen 
bij uw zorgvraag.

arjo.nl
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Veiligheid van de zorgverlener – comfort en waardigheid van de zorgvrager

Training

Arjo biedt trainingen aan in het gebruik van onze producten.  
Ook beschikken wij over expertise ten aanzien van transfers  
van zorgvragers om veilige werkefficiëntie van zorgverleners  
en het comfort van zorgvragers te waarborgen. Het training-  
en consultancyaanbod kan in verschillende regio’s variëren. 
Breng voor meer informatie een bezoek aan www.arjo.nl

Demonstratievideo Maxi Sky 2 Plus

Demonstratievideo over Citadel Plus


