
 
Probleemanalyse 

Probleem 1:

Gebruiker kan niet van zijn/haar 
incontinentiemateriaal afblijven.

Vraag:
Gebeurt dit ‘s nachts?

Vraag:
Gebeurt dit overdag?

BODYHANSOP

Ja

Vraag:
Is de gebruiker 

nog mobiel?

Nee

Hansop tricot of badstof zonder 
voet met rugrits sluiting en rits in 

het kruis     
(1011 en 1041)

Vraag:
Is de gebruiker bewust 

van het dragen
van incontinentiemateriaal?

Vraag:
Is de gebruiker bewust 

van het dragen
van incontinentiemateriaal?

Hansop tricot of
badstof zonder voet

(1010 en 1040)
(1060 en 1070)

Voor warme dagen of 
voor gebruikers die het 

snel warm hebben 
Hansop Jersey

 zonder voet (1030, 1014 
en 1015)

Hansop Jersey
korte mouw/korte pijp 

(1050, 1054 en 1055)

Hansop Jersey
met voet (1035)

En:
Hansop badstof 
met voet (1045)

Vraag:
Ligt de gebruiker

altijd op bed?

Ja

Body rits/rits (2050 en 2025)
Body drukknoop kruis 

(2010 en 2020)
Body drukknoop kruis en 

drukknoop schouder (2040)

Body rits (2030)
Voor dwangmatige 

en superhandige 
gebruikers:

Body rits met 
lange pijp (2031)

Voor de gebruiker met gedragsproblemen waaronder   
scheurgedrag, uitkleden, plukken of smeren, waarvoor 
de Body en/of de Hansop niet toereikend zijn, adviseren 
wij de Anti-scheurbody. Deze is vervaardigd van een 
zeer sterk materiaal en het openen van de rits wordt 
bemoeilijkt door een lipje met drukknoop of ring voor 
slotje. Anti-scheurbody lange mouw, lange pijp met 
rugritssluiting (2500)  Anti-scheurbody korte mouw, 
lange pijp met rugritssluiting (2501) Anti-scheurbody 
korte mouw, korte pijp met rugritssluiting (2520) 
Anti-scheurbody zonder mouw, korte pijp met rug-
ritssluiting (2530) Anti-scheurbody zonder mouw, 
lange pijp met rugritssluiting (2531) 

Nee
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Probleem 2:

Gebruiker ontkleed zich.

Vraag:
Gebeurt dit ‘s nachts?

Vraag:
Gebeurt dit overdag?

BODYHANSOP

Ja

Vraag:
Is de gebruiker 

nog mobiel?

Nee

Hansop tricot of badstof zonder 
voet met rugrits sluiting en rits in 

het kruis     
(1011 en 1041)

Vraag:
Is de gebruiker bewust 

van het dragen
van incontinentiemateriaal?

Vraag:
Is de gebruiker bewust 

van het dragen
van incontinentiemateriaal?

Hansop tricot of
badstof zonder voet

(1010 en 1040)
(1060 en 1070)

Voor warme dagen of 
voor gebruikers die het 

snel warm hebben 
Hansop Jersey

 zonder voet (1030, 1014 
en 1015)

Hansop Jersey
korte mouw/korte pijp 

(1050, 1054 en 1055)

Hansop Jersey
met voet (1035)

En:
Hansop badstof 
met voet (1045)

Vraag:
Ligt de gebruiker

altijd op bed?

Ja

Body rits/rits (2050 en 2025)
Body drukknoop kruis 

(2010 en 2020)
Body drukknoop kruis en 

drukknoop schouder (2040)

Body rits (2030)
Voor dwangmatige 

en superhandige 
gebruikers:

Body rits met 
lange pijp (2031)

Voor de gebruiker met gedragsproblemen waaronder   
scheurgedrag, uitkleden, plukken of smeren, waarvoor 
de Body en/of de Hansop niet toereikend zijn, adviseren 
wij de Anti-scheurbody. Deze is vervaardigd van een 
zeer sterk materiaal en het openen van de rits wordt 
bemoeilijkt door een lipje met drukknoop of ring voor 
slotje. Anti-scheurbody lange mouw, lange pijp met 
rugritssluiting (2500)  Anti-scheurbody korte mouw, 
lange pijp met rugritssluiting (2501) Anti-scheurbody 
korte mouw, korte pijp met rugritssluiting (2520) 
Anti-scheurbody zonder mouw, korte pijp met rug-
ritssluiting (2530) Anti-scheurbody zonder mouw, 
lange pijp met rugritssluiting (2531) 

Nee
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