
LEJRELET
Eenvoudig en efficient positioneren



Positioneren in bed is van doorslaggevend belang voor het comfort 

en welzijn van de cliënt. Positioneren is ook een belangrijk onderdeel 

van preventieve maatregelen en herstel.

Het belang van positioneren

Er zijn veel situaties waarin positioneren veel aandacht verdient. Dit geldt met name voor:

• Permanent of langdurig bedlegerige cliënten

• Cliënten met verminderde mobiliteit

• Cliënten met decubitus of risico op decubitus

• Cliënten die hygiënische verzorgd worden in bed

• Onrustige en onstabiele cliënten

Wanneer positioneren geïntegreerd is in de zorg voor dergelijke cliënten, zal dit een positieve 

invloed hebben op hun herstel en hun algemene levenskwaliteit.

Positioneren zal ook een positieve invloed hebben op de gezondheid en veiligheid van de 

zorgverlener, aangezien de processen rond de cliënt vaak makkelijker 

zijn om te beheersen en te behandelen.
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“Bij permanent bedlegerige patiënten 
moet de focus liggen op goede 

positionering, in lijn met de aandacht 
voor voeding, wonden en incontinentie.”

Goed positioneren is stabiel positioneren

Een goed uitgevoerde positionering is een stabiele positio-

nering. Stabiliteit faciliteert het gevoel van veiligheid en ont-

spanning voor de cliënt. Bovendien zorgt goed positioneren 

voor een betere ondersteuning van het lichaam of specifie-

ke lichaamsdelen. Dit zorgt voor een betere drukverdeling 

die lokale druk en pijn kan verlichten. Goed positioneren 

voorkomt bijvoorbeeld ook neuropathieën en verstopping 

van bloedvaten. Goed positioneren wordt ook bewerkstel-

ligd door de gewrichten van de cliënt in een neutrale positie 

te plaatsen; dat is de positie waarin de gewrichtkapsels en 

-banden het minst gespannen zijn. Dit vereist gepaste en 

geschikte positioneringskussens.

De filosofie achter LEJRELET

Volgens fysiotherapeut Peter Maindal die de LEJRELET- 

serie heeft ontwikkeld, is het essentieel om effectief  

positioneren te waarborgen. En dit wordt gedaan door 

ervoor te zorgen dat de positioneringskussens eenvoudig 

te gebruiken zijn. 

De serie bestaat uit slechts zes kussens die het voor de 

zorgverleners duidelijk en eenvoudig maken. De grootte en 

vorm van de kussens biedt een grote flexibiliteit, waardoor 

een enkel kussen voor meerdere doeleinden kan worden 

gebruikt, zowel individueel als in combinatie met elkaar.

“ Goed positioneren is absoluut 
essentieel voor de het welzijn van 
de cliënt, de ziekteprogressie en 
het comfort.”
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LEJRELET Tube 250
LEJRELET Tube 250 is een lang zacht cilindervormig 

kussen, dat in tegenstelling tot vele andere cilinderkussens 

gevuld is met visco-elastische schuimkorrels. Dit maakt 

Tube 250 stabiel, makkelijk te vormen en blijft de vulling 

daar waar je wilt. Bovendien geeft de vulling Tube 250 een 

goed gewicht, wat goede tactiele prikkels biedt. Daardoor 

heeft Tube 250 een kalmerend effect op veel gebruikers.

Tube 250 is langer dan andere cilindervormige kussens, 

waardoor het mogelijk is om de hele lichaam te positioneren, 

zelfs voor grotere gebruikers.

Doordat de bedlegerige persoon zo kan worden  

gepositioneerd dat dit hem of haar kalmeert, wordt ook  

de werkomgeving voor de zorgverleners verbeterd.

Voorbeelden voor gebruik van LEJRELET Tube 250:

• Ondersteuning van het gehele lichaam in laterale positie

• Positioneren in een 30 graden hoek

• Drukverlaging voor armen en schouderbladen

•  Ondersteuning van de benen en drukverlaging van  

de hielen

• Comfortabele en rustgevende houding

Artikel nr. 5000001

Gewicht 4700 g

Afmeting Ø 25 x L 250

Materialen

Vulling 100% Visco-elastisch schuim

Wassen en reinigen

LEJRELET Tube 250 kan worden afgenomen met milde 

zeep, ontsmettingsmiddel of overgoten worden met kokend 

water.

Ondersteuning van het gehele 
lichaam in laterale positie.

Positioneren in een 
30 graden hoek.

Drukverlaging voor armen 
en schouderbladen.

Ondersteuning van de 
benen en drukverlaging 

van de hielen.
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LEJRELET Tube 125
LEJRELET Tube 125 heeft dezelfde eigenschappen als de

LEJRELET Tube 250. De Tube 125 is erg plooibaar en is 

daardoor erg gebruiksvriendelijk in veel situaties.

Het is echter slechts de helft van de lengte, 125 cm, en 

weegt daarom ook minder.

LEJRELET Tube 125 werkt goed bij kortere mensen en 

grote kinderen. Het werkt ook goed voor cliënten met  

een amputatie van de onderste extremiteiten en die  

ondersteuning nodig hebben voor de amputatie.

Bovendien kan deze LEJRELET Tube 125 eenvoudig 

gevormd worden om goede ondersteuning te bieden voor 

personen met ernstige contracties.

Voorbeelden voor gebruik van LEJRELET Tube 125:

•  Ondersteuning van het lichaam in de laterale positie

•  Voor 30-graden positionering voor beenamputaties

•   Ondersteuning van benen en onderarmen in een 

zittende positie

•  Stabiliseren van zijligging in gebogen houding

Artikel nr. 5000000

Gewicht 2350 g

Afmeting Ø 25 x L 125

Materialen

Vulling 100% Visco-elastisch schuim

Wassen en reinigen

LEJRELET Tube 125 kan worden afgenomen met milde 

zeep, ontsmettingsmiddel of overgoten worden met kokend 

water.

Ondersteuning van het  
lichaam in de laterale positie

30 graden positionering  
bij beenamputaties

Ondersteuning van benen en 
onderarmen in een zittende 

positie

Stabiliseren van zijligging  
in gebogen houding - hier  

met Pad Low
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LEJRELET Wedge
LEJRELET Wedge is een driehoekig kussen dat in veel 

verschillende situaties gebruikt wordt voor stabilisatie, 

verlichting en positionering.

Wedge is gebaseerd op een anatomische weergave van 

de thorax en het bekken. Als Wedge bijvoorbeeld wordt 

gebruikt voor stabilisatie aan de voorzijde van het lichaam, 

zorgt de hoogte van Wedge voor maximale ondersteuning 

van de arm en torso.

Positionering in zijdelingse positie met Wedge, voor het 

lichaam of achter de rug, geeft de gebruiker goede stabi-

liteit. Dit vergemakkelijkt de werksituatie voor de verzor-

ger, bijvoorbeeld bij het verzorgen van wonden of andere 

behandelingen.

Voorbeelden voor gebruik van LEJRELET Wedge:

• Stabilisatie achter de rug in laterale positie

•  Stabilisatie aan de voorkant van het lichaam in  

laterale positie

• Ondersteuning van de arm in de laterale positie

• Ondersteuning van het been in de laterale positie

• Ondersteuning van de benen in de liggende positie

Artikel nr. 5000002

Gewicht 550 g

Afmeting H 15 x B 30 x L 50

Materialen

Vulling Polyurethaan schuim en 

visco-elastisch schuim

Wassen en reinigen

LEJRELET Wedge kan worden afgenomen met milde zeep, 

ontsmettingsmiddel of overgoten worden met kokend 

water.

Stabilisatie achter de rug in 
laterale positie

Stabilisatie aan de 
voorkant van het lichaam 

in laterale positie

Ondersteuning van het been 
in de laterale positie

Ondersteuning van de
benen in de liggende positie
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LEJRELET Pad High
LEJRELET Pad High is een rechthoekig kussen dat wordt 

gebruikt voor stabilisatie, verlichting en positionering.

Pad High is gebaseerd op een anatomische weergave  

van de thorax en het bekken. Als Pad High bijvoorbeeld 

wordt gebruikt om het been in de laterale positie te  

ondersteunen, zorgt u ervoor dat de heupflexie neutraal 

wordt gehouden. Dat wil zeggen: u voorkomt lumbale  

rotatie, compressie in het heupgewricht en het uitrekken 

van het gewrichtskapsel.

Ondersteuning van het been in een zijdelingse positie met 

Pad High zorgt voor een betere werksituatie voor de zorg-

verleners bij hygiëneverzorging van de zorgvrager.

Voorbeelden voor gebruik van LEJRELET Pad High:

•  Ondersteuning van het been in de laterale positie

•  Ondersteuning van been tijdens lagere hygiëne

•  Ondersteuning van de arm in de laterale positie

•   Ondersteuning van benen en drukverlichting van  

de hielen

Artikel nr. 5000003

Gewicht 800 g

Afmeting H 15 x B 30 x L 50

Materialen

Vulling Polyurethaan schuim en  

visco-elastisch schuim

Wassen en reinigen

LEJRELET Pad High kan worden afgenomen met milde 

zeep, ontsmettingsmiddel of overgoten worden met kokend 

water.

Ondersteuning van het been 
in de laterale positie

Ondersteuning van been 
tijdens lagere hygiëne

Ondersteuning van de arm in 
de laterale positie

Ondersteuning van 
benen en drukverlichting 

van de hielen
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LEJRELET Pad Low
LEJRELET Pad Low is gemaakt van visco-elastisch  

schuim en daardoor eenvoudig te vormen en aan te  

passen aan de gebruiker. Dit zorgt voor optimale  

drukverlichting en aanpassing in situaties waar extra  

stabiliteit en ondersteuning nodig zijn.

Pad Low kan in verschillende situaties gebruikt worden 

voor positionering en drukverlichting. Pad Low kan ook 

worden benut om de gebruiker te beschermen tegen harde 

oppervlakken of scherpe randen, bij bijvoorbeeld transfers.

Pad Low kan zowel plat, opgerold, gebogen of gevouwen 

gebruikt worden.

Voorbeelden voor gebruik van LEJRELET Pad Low:

• Ondersteuning van arm/hand

• Ondersteuning van onderbeen of hiel(en)

• Drukverlaging voor hielen

• Drukverlaging tussen de knieën in laterale positie

• Opgerold als abductie wig

Artikel nr. 5000004

Gewicht 350 g

Afmeting H 4 x B 30 x L 50

Materialen

Vulling 100% Visco-elastisch schuim

Wassen en reinigen

LEJRELET Pad Low kan worden afgenomen met milde 

zeep, ontsmettingsmiddel of overgoten worden met kokend 

water.

Ondersteuning van arm/hand Drukverlaging voor hielen Drukverlaging tussen de 
knieën in laterale positie

Opgerold als
abductie wig
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LEJRELET Oval
LEJRELET Oval is een klein ovaal kussen gemaakt van 

visco-elastische schuimkorrels. Met LEJRELET Oval is  

het mogelijk om microbewegingen te creëren bij het  

positioneren van een bedlegerig persoon.

Wanneer we positioneren met microbewegingen, creëren 

we frequente en discrete herpositionering, waardoor een 

rustige nacht voor de gebruiker wordt gewaarborgd. Dit 

ondersteunt een ononderbroken slaap, wat erg belangrijk 

is voor de stofwisseling van de gebruiker.

LEJRELET Oval is gemaakt van een zeer flexibel materiaal en  

biedt uitstekende plooibaarheid. Daarom is het eenvoudig 

te gebruiken en ervaart de gebruiker goede ondersteuning 

en comfort.

Voorbeelden voor gebruik van LEJRELET Oval:

•   Tussen de knieën of voeten

•   Als lendensteun

•   Ondersteuning van schouder of elleboog

•   Ondersteuning van verlamde arm of hand

•   Tussen arm en thorax

Artikel nr. 5000009

Gewicht 350 g

Afmeting H 10 x B 25 x L 40

Materialen

Vulling 100% Visco-elastisch schuim

Wassen en reinigen

LEJRELET Oval kan worden afgenomen met milde zeep, 

ontsmettingsmiddel of overgoten worden met kokend 

water.

Plaatsing van het kussen na het herpositioneren
Plaatsing onder de schouder Plaatsing onder de heup
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Stabilisatie 70 graden 
positie met goede steun 

van onderbeen.

Stabilisatie 30 graden 
positie met goede steun 

van het onderbeen.

Stabilisatie laterale positie 
om te voorkomen dat de 

gebruiker op de buik draait 

Stabilisatie laterale positie om 
te voorkomen dat de gebruiker 
op de rug draait. Ideaal voor 

hygiënische verzorging in bed.

De LEJRELET kussens kunnen zowel individueel als in com-

binatie met elkaar worden gebruikt. Dit biedt grote flexibiliteit 

en de mogelijkheid om uw creativiteit en 

professionaliteit te gebruiken om de beste ondersteuning 

voor uw cliënt te vinden.

Het combineren van Wedge en Pad High is zeer handig in 

veel situaties. Hieronder tonen we enkele van de meest voor-

komende combinaties van de 2 kussens.

U kunt ook de video bekijken die de combinaties van de  

2 kussens laat zien.

Bekijk de video op onze website of door deze 

QR code te scannen.

LEJRELET Combinaties

Voorbeelden van combinaties van Wedge en Pad High
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Vulling
Zowel LEJRELET Tube, Oval als Pad Low zijn gevuld met 

100% visco-elastisch schuim. Het drukverlagende schuim 

zorgt voor een groot draagvlak, goede drukvermindering en 

hoog comfort voor de gebruiker.

LEJRELET Wedge en Pad High zijn gemaakt met een kern 

van polyurethaanschuim bedekt met 2 cm visco-elastisch 

schuim.

Deze combinatie maakt de kussens stevig en onder-

steunend, maar ze zijn nog steeds fexibel en zorgen voor 

effectieve drukvermindering en comfort.

Visco-elastische schuim en polyurethaanschuim zijn  

brandvertragend.

Stof
De stof van LEJRELET is zorgvuldig gekozen om comfortabel 

voor de huid te zijn en te voorkomen dat het wegglijdt over 

het laken. 

De stof is in twee richtingen rekbaar, waardoor het visco- 

elastisch schuim optimaal kan werken.

Daarnaast heeft de stof de volgende kenmerken:

• Waterbestendig

• Waterdamp doorlatend

• Antibacterieel behandeld

• Huisstofmijt dicht

• Bio compatibel

• Öko-Tex, klasse 1

• Brandvertragend tot Crib 5

LEJRELET sets

Set met Tube 250
Set bestaande uit Tube 250, Wedge, Pad High, Pad Low  

en Oval. Deze set wordt geleverd in een praktische tas  

voor opslag.

Artikel nr. 5000011

Set met Tube 125
Set bestaande uit Tube 125, Wedge, Pad High, Pad Low  

en Oval. Deze set wordt geleverd in een praktische tas  

voor opslag.

Artikel nr. 5000010

Set met Wedge, Pad High en Pad Low
Set zonder tubes en tas.

Artikel nr. 5000005

Tas

Praktische tas voor het opbergen van LEJRELET kussens.

Artikel nr. 5000007
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