
Uw leverancier 
van nachtkleding

NACHTKLEDING



Nachtkleding uit één stuk is dé uitkomst voor onrustige slapers. 
Maar ook voor personen die zich te pas en te onpas uitkleden, 
maakt een hansop het leven eenvoudiger. Bovendien belet een 
hansop de drager om aan het incontinentiemateriaal te komen 
en te plukken.

• De Hansop is voorzien van een rits op de rug
• Heeft extra ruimte voor het incontinentiemateriaal
• Vereenvoudigt het verschonen van incontinentiemateriaal
• Het elastieken bandje rond de buik zorgt voor een pyjama-achtige look

Productkenmerken

• Geschikt voor heren en dames
• Beschikbare maten: XS t/m XXXL
• Stof: Tricot 100% katoen, 230 gram. Jersey 100% katoen, 160 gram
• Wasvoorschrift: 60 graden, niet bleken, licht drogen, licht strijken

Hansop
dé uitkomst voor de nacht

  Jersey met   
  rugritssluiting

   Tricot met rits van 
enkel tot enkel

  Jersey met korte  
  mouw en korte  
  pijp

  Tricot met   
  rugritssluiting

   Jersey met voet

               MAATTABEL
 Hansop (op het lichaam gemeten)
 
 Maat XS  S M L XL XXL XXXL
 1. Borstomvang 81-86 87-93 94-99 100-105 106-111 112-117 118-123
 2. Tailleomvang 80-85 86-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122
 3. Heupomvang 79-84 85-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-121
 4. Lichaamslengte ± 163-172 167-176 170-180 173-184 176-188 179-192 182-196
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               MAATTABEL
 Dessin hansop (op het lichaam gemeten)
 
 Maat XS  S M L XL XXL XXXL
 1. Borstomvang 81-86 87-93 94-99 100-105 106-111 112-117 118-123
 2. Tailleomvang 80-85 86-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122
 3. Heupomvang 79-84 85-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-121
 4. Lichaamslengte ± 163-172 167-176 170-180 173-184 176-188 179-192 182-196

Dessin hansop
nachtkleding met  
eigentijds ontwerp

  Dames Dessin met
§  rugritssluiting

   Heren Dessin met 
rugritssluiting

   Dames Dessin met 
korte mouw en 
korte pijp

  Heren Dessin met
  korte mouw en  
  korte pijp

   Dames Dessin  
met rits van enkel 
tot enkel

   Heren Dessin met 
rits van enkel tot 
enkel

Nachtkleding uit één stuk is een uitkomst voor onrustige slapers. 
Maar ook voor personen die zich te pas en te onpas uitkleden, 
maakt een hansop het leven eenvoudiger. De hansops zijn 
leverbaar in een mooie jersey kwaliteit. 

• De Dessin hansop is voorzien van een rits op de rug
• Heeft extra ruimte voor het incontinentiemateriaal
• Vereenvoudigt het verschonen van incontinentiemateriaal
• Het dessin zorgt voor een pyjama-achtige look

Productkenmerken

• Geschikt voor heren en dames
• Beschikbare maten: XS t/m XXXL
• Stof: Jersey, 100% katoen, 190 gram 
• Wasvoorschrift: 60 graden, niet bleken, licht drogen, licht strijken
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               MAATTABEL
 Nachthemd (op het lichaam gemeten)
 
 Maat S M L XL XXL XXXL
 1. Borstomvang 87-93 94-99 100-105 106-111 112-117 118-123
 2. Tailleomvang 86-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122
 3. Heupomvang  85-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-121
 4. Lichaamslengte ± 167-176 170-180 173-184 176-188 179-192 182-196

  Nachthemd   Nachthemd  Nachthemd

Er zijn verschillende nachthemden voor gebruikers die passief 
zijn of moeilijk aan te kleden. Een gewone nachtjapon 
of pyjama aantrekken is erg belastend voor de zorgverlener. 
Er moet dan te veel gedraaid worden in bed en dan nog 
zit de nachtjapon of pyjama vaak niet zo comfortabel. Een 
nachthemd is een uitkomst voor de cliënt en zorgverlener. 

• Achter open met 3/4 arm
• Nachthemd kan helemaal open
• Klittenbandsluiting voor en drukkers achter

Productkenmerken

• Geschikt voor heren en dames
• Beschikbare maten: S t/m XXXL
• Stof: 100% katoen, 160 gram
• Wasvoorschrift: 60 graden, niet bleken, licht drogen, licht strijken

Nachthemd
praktische nachtkleding
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   Korte pijp en rits 
van knie tot knie

  Rugritssluiting

  Lange pijp   

  Drukknoopsluiting  
  in het kruis

   Drukknoopsluiting 
aan beide 
schouders

Ondergoed uit één geheel is een uitkomst voor onrustige slapers, 
mensen met contracturen en afweerreacties. Ontworpen met oog 
voor details. Zoals het rugpand en kruis, die ruimte laten voor 
incontinentiematerialen. De beperkte armuitsnijding bemoeilijkt 
het zelf uitkleden.

• De Body voorkomt een blote rug 
• Zorgt voor bescherming op de plaatsen waar dat het meeste nodig is 
•  Het lopertje van de rits loopt door in het kuiltje van de nek, waar het 

geen ongemak veroorzaakt

Productkenmerken

• Geschikt voor heren en dames
• Beschikbare maten: XS t/m XXXL
• Stof: 100% katoen, 210 gram
•  Wasvoorschrift: 90 graden (wit), 60 graden (kleur), niet bleken,  

 normaal drogen, strijken op max. 150 graden

Body
ondergoed uit één geheel

               MAATTABEL
 Body (op het lichaam gemeten)
 
 Maat XS  S M L XL XXL XXXL
 1. Borstomvang 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-121
 2. Tailleomvang 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-121
 3. Heupomvang 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-121
 4. Lichaamslengte ± 164-172 167-176 170-180 173-184 176-188 179-192 182-196
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Voor mensen met gedragsproblemen waaronder 
scheurgedrag, uitkleden, plukken of smeren. De rits openen 
wordt standaard bemoeilijkt door drukknoop.

• De Anti-Scheurbody is voorzien van een rits op de rug
• De naden zijn van binnenuit helemaal verstevigd
• Sterk, kwalitatief goed materiaal dat moeilijk kapot te krijgen is

Productkenmerken

• Geschikt voor heren en dames
• Beschikbare maten: XS t/m XXXL
• Stof: 67% polyester, 33% katoen, 240 gram
• Wasvoorschrift: 60 graden, niet bleken, licht drogen, licht strijken

Anti-Scheurbody
functioneel en sterk

               MAATTABEL
 Anti-scheurbody (op het lichaam gemeten)
 
 Maat XS  S M L XL XXL XXXL
 1. Borstomvang 73-79 80-86 87-93 94-100 101-107 108-114 115-121
 2. Tailleomvang 71-77 78-84 85-91 92-98 99-105 106-112 113-119
 3. Heupomvang 73-79 80-86 87-93 94-100 101-107 108-114 115-121
 4. Lichaamslengte ± 164-172 167-176 170-180 173-184 176-188 179-192 182-196
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  Zonder mouw met  
  lange pijp

   Korte mouw en 
lange pijp

   Zonder mouw met 
korte pijp

  Rugritssluiting
  met drukknoop,  
  lange mouw en
   lange pijp

   Korte mouw en 
korte pijp



Easy click onderkleding staat synoniem voor gemak en comfort. 
Speciaal ontwikkeld voor mensen die om wat voor reden dan ook 
moeite hebben met aan- en uitkleden.

• De onderkleding is voorzien van een handige drukknoopsluiting
• De schouderbanden lopen iets schuin naar binnen tegen afzakken
• Gemak en tijdswinst voor de zorgverleners

Productkenmerken

• Geschikt voor heren en dames
• Beschikbare maten: S t/m XXL
• Stof: 100% katoen, 185 gram
• Wasvoorschrift: 60 graden, niet bleken, licht drogen, licht strijken

Dames en heren hemden
moeiteloos aan- en uitkleden

   Herenhemd met 
drukknoopsluiting

  Dameshemd met  
  drukknoopsluiting  
  en rits in de zij

   Dameshemd met 
drukknoopsluiting

  Herenhemd met  
  drukknoopsluiting  
  en rits in de zij

1

               MAATTABEL
 Hemd (op het lichaam gemeten)
 
 Maat S M L XL XXL 
 1. Borstomvang dames 84-89 90-95 96-101 102-107 109-113 
 1. Borstomvang heren 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115
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Bestellen
MEDIQ MEDECO BESTEL En InFORMATIE SYSTEEM

Snel,  gemakkelijk en veilig online bestellen doet u met MedBIS. In drie eenvoudige stappen bestelt u de 
nachtkleding die u wenst te ontvangen. 

1.  Vind snel de nachtkleding die u nodig heeft in uw eigen samengestelde assortiment. 
2. Bekijk direct de beschikbaarheid van de producten in de winkelmand. 
3. Controleer de winkelmand en bestel met één druk op de knop. 

Wist u dat wij speciaal voor u een handige bestelhulp hebben? Met enkele klikken vindt u de nachktleding die 
u wilt bestellen. Benieuwd? Kijk snel op www.medbis.nl

Meer informatie? 
OnZE CUSTOMER SERVICE STAAT VOOR U KLAAR

Bij Mediq Medeco kunt u vertrouwen op de medewerkers van onze Customer Service. Klantvriendelijkheid 
en service staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers worden daarom regelmatig getraind. Met 
uitgebreide kennis van onze diensten en producten helpen zij u snel en kundig met uw vraag. 

U kunt onze Customer Service bereiken via telefoonnummer 0186 63 44 00. 

We helpen u graag!


