
Stomatoilettafel 
 

Een individueel aan te passen stomatoilettafel ver-

eenvoudigt de verzorging  van de stoma. Onder  

uiterst hygiënische omstandigheden kan de  

stomadrager rustig de nodige handelingen  

verrichten, zoals het legen van het zakje, het  

verwisselen van de plak en het spoelen. 

 

De stomatoilettafel is speciaal ontwikkeld voor colon

-, ileo- en uro-stomadragers. Vooral voor  

stomadragers die spoelen, biedt de tafel een geheel 

nieuwe, moderne methode van verzorging. 

Bij individueel gebruik wordt de hoogte van de  

stomatoilettafel aangepast aan de lengte van de  

gebruiker. De bovenkant van de tafel hangt dan  

ongeveer 10 cm onder de stoma. Voor algemene 

ruimten, zoals in ziekenhuizen, is de  

standaardhoogte 80 tot 85 cm.  

 

De stomatoilettafel is ergonomisch vormgegeven. 

De voorzijde sluit optimaal aan bij het lichaam en is 

enigszins verlaagd en naar binnen gebogen. De rand 

aan de voorzijde is versmald, zodat het stomazakje 

in de spoelbak hangt. 

De stomatoilettafel is uitgevoerd in zeer glad,  

witgekleurd kunststof materiaal (A.B.S. met  

toplaag) dat warm aanvoelt. De éénhendel  

mengkraan is voorzien van een uittrekbare  

handdouche, die onder ander voor het schoonmaken 

kan worden gebruikt. De spiegel is schuin geplaatst, 

zodat de stoma eenvoudig is te controleren. De 

krachtige randwaterspoeling zorgt ervoor dat alle 

fecaliën direct worden weggespoeld. Optioneel is 

een schaarspiegeltje te verkrijgen.  

 

De stomatoilettafel is overal te plaatsen waar  

aan- en afvoer is van water. Zowel bij de  

stomadrager thuis, in kantoren en instellingen waar 

stomadragers werkzaam zijn, als in openbare  

gebouwen, zoals stomaklinieken, ziekenhuizen,  

bejaardenoorden, verpleeg- en verzorgingshuizen. 
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 Wand- en toiletbeugels 

 Trapleuningen/trapspilbeugels  
 

 Verhoogd toilet 
 Spoel/föhn systeem (bidet) 

 Elektrisch doorspoelsysteem 

 Aanpassen badkamer 

 Creëren separate douchegelegenheid 

 Thermostaatkraan 

 Eenhendel mengkraan 

 Anti-slip vloer 

 Badplank 

 Badlift 

 Instapbad 

 Douchestoel muurbevestiging, wegneembaar of verrijdbaar 

 Toiletstoel wegneembaar of verrijdbaar 

 Tweede toilet (Sanibroyeur) 
 

 Plafondliften 

 Plateauliften (binnen/buiten) 

 Trapliften 

 

 Nivelleren drempels binnen en buiten de woning 

 Aanpassen straatwerk 

 Stalling voorziening (o.a. scootmobiel) 

 Hellingbaan 

 Galerijophoging/balustrade ophoging 
 

 Aanbouw/uitbreiding van de woning 

 Verbreden deur/kozijn 

 Schuifdeuren 

 Elektrische deurautomaten centrale toegang en/of berging 

 Intercominstallatie (met/zonder videosysteem) 

 Aangepaste keuken 

 Individueel op maat gemaakte aanpassingen 

Uw veiligheid is onze zorg 
 

 

 

Verhoef Groep  

 

is leverancier en installateur om uw woning veiliger, 

 comfortabeler en toegankelijker te maken 


