
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twijfel je nog over een badkameraanpassing? Dat snappen we. De inrichting van een sanitaire ruimte 
is een serieuze zaak en kan een grote aanpassing zijn. De inrichting moet afgestemd zijn op de wensen 
en behoeften van de gebruiker. Om een goed beeld te krijgen van de wensen en de mogelijkheden van 
je badkamer is het slim om een professional om advies te vragen.  
 

Dit deed ’s Heeren Loo locatie De Hartenberg ook. De Hartenberg is een zorgpark waar mensen 
met een verstandelijke en/of andere beperking wonen, werken, leren en recreëren.  
 
Voor mensen met een beperkte fysieke capaciteit is het van essentieel belang om de juiste 
hulpmiddelen te kiezen voor een sanitaire ruimte. Samen hebben wij gekeken naar een efficiënte, 
maar ook naar de meest comfortabele oplossing; ROPOX. Eén van de belangrijkste overwegingen om 
voor de toiletbeugels van ROPOX te kiezen is het feit dat de beugels een stevige grip bieden vanuit 
zowel staande als zittende positie omdat ze zijn ontworpen met een antislipoppervlak. Voor extra 
ondersteuning bij het opstaan vanaf het toilet kun je als optie ook de sta-op knop op de beugels 
monteren. 
 

ROPOX PROJECT: ’s Heeren Loo Wekerom 
 

Intelligente badkameroplossingen 
De ROPOX toiletbeugels hebben een wave-vorm. Het wave model heeft in feite twee hoogtes. De gebruiker kan het 
hoogste deel van de steunarm gebruiken om in evenwicht te blijven terwijl hij rechtop staat, en het onderste deel 
van de steunarm om vast te houden wanneer de gebruiker op het punt staat om rechtop te staan. Dit betekent dat 
de gebruiker op het juiste moment de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft en wordt het opstaan vergemakkelijkt. 
De ellipsvormige beugels helpen daardoor ook om de druk op de handen en onderarmen van de gebruiker te 
verlichten. Daarnaast is het een groot voordeel dat de beugels geen vergrendelingsstand hebben, waardoor de 
gebruiker zelf eenvoudig de beugels omhoog en omlaag kan doen. Check onze video’s waarin dit duidelijk wordt 
uitgelegd! 
 
De opklapbare douchestretcher, ideaal voor kleine badkamers 
Mensen met een lichamelijke beperking hebben ondersteuning nodig bij de persoonlijke verzorging. Naast de 
toiletbeugels hebben wij op de Doedac, gevestigd op het woonzorgpark De Hartenberg, de ROPOX douchestretcher 
gemonteerd. Om een zo flexibel mogelijke badkamer in te richten, is het ideaal dat de verzorgingstafel eenvoudig 
opgeklapt kan worden. Zo neemt de verzorgingstafel weinig ruimte in gebruik. Uiteraard is het ontwerp van de 
verzorgingstafel onderhoudsvriendelijk. De kussens en de opvangbak hebben zachte, gladde oppervlakken met 
afgeronde hoeken. Ideaal om schoon te maken én hierdoor wordt het risico op bacteriën verminderd.  
 
 

 

https://ropox.nl/producten/toiletbeugels/#video
https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/onze-woonzorgparken-wijken/de-hartenberg


 

 

Maak kennis met onze nieuwe ROPOX 
specialist: Henk den Braber  
Henk heeft een passie voor het zoeken naar 
(badkamer)oplossingen voor ouderen en mindervaliden en gaat 
altijd 100% voor zijn klanten, ook als hij niet aan het werk is! 
 
"Ik zet mij graag in voor kwetsbare mensen binnen de ouderen, 
mindervaliden en geestelijke gezondheidszorg. De meeste 
mensen willen zelfstandig blijven - vooral als het gaat 
om persoonlijke verzorging en hygiëne. Dit is echter niet altijd 
mogelijk bij lichamelijke beperkingen en het ouder worden. De 
Ropox hulpmiddelen helpen om een juiste oplossing te vinden!  

 

Hierbij is het voor mij van essentieel 
belang dat alle hulpmiddelen voldoen 
aan de wensen en eisen van de 
gebruiker om zo het dagelijkse leven 
makkelijker en comfortabeler te 
maken."  
 

Vragen over ROPOX?  
Ik sta voor je klaar om je te helpen 
met advies, tips of vragen die je hebt 
over onze producten. Neem gerust 
contact met me op via onderstaande 
gegevens! 

 
 

Henk den Braber 
06 86860889 
hdenbraber@tr-care.nl 
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