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ZELF ETEN SMAAKT HET BESTE.

Trillende handen, beperkte beweeglijkheid in de 

nek of het ontbreken van een goed functione-

rende tweede hand, ontneemt mensen met een 

beperking hun zelfstandigheid bij het eten en drin-

ken. Gevoed te moeten worden en knoeien kan 

sterk aan het gevoel van eigenwaarde knagen 

en zelfs leiden tot de weigering van voeding. Met 

de aanpassingen in het ORNAMIN-servies worden 

deze beperkingen verholpen en maakt zelfstan-

dig en probleemloos eten en drinken mogelijk. De 

aanpassingen houden de producten stabiel op 

tafel, zorgen dat niets meer uit de handen valt en 

helpen als een onzichtbare hand zodat eten met 

slechts één hand mogelijk is. Daarbij is onzicht-

baar het juiste sleutelwoord. Al deze aanpassin-

gen zijn zodanig in het ontwerp verwerkt, dat ze 

niet direct te herkennen zijn.

HET TREMOR-LEPELOPZETSTUK:

 • De perfecte, onopvallende 
  aanvulling op iedere soeplepel

 • Zorgt ervoor dat zelfs bij trillingen
  het eten op de lepel blijft

 • Ideaal voor patiënten met Parkinson

 • Van smaakneutraal materiaal 
  gemaakt (foodsafe)

 • Het zachte materiaal beschermt het gebit

 • Flexibel
  • aangenaam mondgevoel
  • eenvoudig te bevestigen
  • herbruikbaar

DE ONZICHTBARE DRINKDEKSEL:

 • Aan alle kanten te gebruiken

 • Drinkdeksel “verdwijnt” in de beker

 • Verhindert overlopen en morsen

 • Ovale drinkopening voor het inklemmen van  
  drinkrietjes

 • Met veel ORNAMIN-bekers te combineren

DE BEKER MET 
DRINKAANPASSING:
 
 • Gemakkelijk leegdrinken door 
  conisch gevormde binnenbeker

 • Handgrepen geven een zekere grip

 • Bij de beker model 207 één 
  XXL-ergonomische greep

 • Bij de beker model 815 twee 
  XXL-ergonomische grepen

 • Thermofunctie houdt warme dranken 
  warm en koude dranken koud

 • Intuïtief hanteerbaar   

www.ornamin.com/parkinson www.ornamin.com/der-trink-trick www.tremor-löffel.de www.ornamin.com/der-kipp-trick

Beker met
Trink-Trick

207

Beker 2 oren met
Trink-Trick

815

ETEN EN 
DRINKEN MET
PARKINSON
Hulpmiddelen, tips 
en ideeën voor het 
dagelijks leven.

Beker met
Trink-Trick

Link productvideo
beker met

“Trink-Trick”: 

Link productvideo 
drinkdeksel: 

Herkömmlicher Becher Becher mit
Trink-Trick

Standaard beker

813

HET BORD (EN SCHAALTJE)
MET ANTISLIP: 
 

 • Het eten komt gemakkelijker
  op lepel of vork door:
  • hellende binnenbodem
  • overhangende zijwand
  • antislip ring op de bodem zorgt 
   dat het servies niet verschuift

 • In drie verschillende maten leverbaar
  Ø 26 cm, Ø 20 cm, Ø 15,5 cm



ACTIEF EN ZELFSTANDIG BLIJVEN.

Naast dementie en de ziekte van Alzheimer, is 

Parkinson één van de meest voorkomende ziektes 

van het centrale zenuwstelsel (Ca. 50.000 mensen 

in Nederland).

Het duidelijkste symptoom van Parkinson is het tril-

len. Vooral in rusttoestand ziet men dit trillen het 

vaakst. Voor de mensen die het betreft, wordt 

door de zichtbaarheid het lijden erger: langzame-

re bewegingen, spierstijfheid, instabiele houding 

en slikproblemen, kunnen nauwelijks verborgen 

blijven.

Hulpmiddelen hebben weliswaar geen invloed op 

ziektebeeld of verloop van de ziekte, maar geven 

Parkinsonpatiënten wel een stukje levenskwaliteit 

en zelfstandigheid terug in het dagelijkse leven.

www.ornamin.com/parkinson www.ornamin.com/tricks

HULP EN HELPERS.

Met de diagnose “Parkinson“ ben je zeker niet de 

enige: in Nederland zijn ca. 50.000 mensen die 

aan deze ziekte lijden. In veel steden in Neder-

land zijn Parkinson-cafés opgericht. Daar kunnen 

patiënten en familieleden ervaringen en advie-

zen met anderen delen. Wie in zijn omgeving ad-

vies zoekt en niet kan vinden, kan zich het beste 

wenden tot de behandelende arts. Meestal kan 

de arts contacten tot stand brengen of zelf met 

adviezen behulpzaam zijn. Vraag hem naar spe-

ciaal opgeleide verzorgenden die een aanvullen-

de opleiding hebben gehad en experts zijn in de 

verpleging van Parkinsonpatiënten.

Bernhard König, vereniging Parkinson-
verplegers en assistenten Duitsland:
‘Naast dementie is Parkinson een van de meest 
voorkomende ziekten van het centrale zenuws-
telsel. Van de symptomen van deze ziekte wor- 
den de getroffen mensen en hun omgeving 
bang: spieren en motoriek zijn niet meer zo 
goed beheersbaar als voorheen. Dat bemoei-
lijkt in het bijzonder sociale situaties en activi-
teiten: de betreffende mensen schamen zich 
voor hun handicap en trekken zich steeds meer 
terug tot zelfs het niet meer deelnemen aan 
een gezamenlijke maaltijd. Afhankelijk zijn van 
hulp is juist aan het begin van de ziekte een 
grote uitdaging. De dagelijkse hulpmiddelen 
moeten daarom niet alleen functioneel zijn, 
echter ook een aansprekend ontwerp hebben, 
zoals het servies van ORNAMIN.’

HULPMIDDELEN VOOR ZELFSTAN-
DIG ETEN EN DRINKEN.

Als het lichaam door de veranderingen in het 

centrale zenuwstelsel niet meer wil gehoorzamen, 

neigen Parkinsonpatiënten vaak naar uitwijkge-

drag en kiezen dan vaak uit schaamte voor isola-

tie. Eenvoudige bewegingen als het vasthouden 

van een mes of vork kunnen niet meer zelfstandig 

gedaan worden.

Het gevoel van hulpeloosheid overheerst het 

genieten en plezier hebben. Mensen uit de om-

geving proberen de patiënt zoveel mogelijk te 

ontlasten door te helpen bij grote en kleinere 

handfuncties te ondersteunen - te beginnen met 

brood smeren. Dagelijkse activiteiten zoals bij-

voorbeeld lichaamsverzorging en maaltijdberei-

ding, moeten echter zolang mogelijk geoefend 

worden. 

Met de in het functionele ontwerp verwerkte aan-

passingen, bevordert en bewaart het kleurrijke 

ORNAMIN servies de zelfstandigheid en het ple-

zier aan de eettafel. Samen met de ondersteu- 

ning van logopedisten, ergo- en fysiotherapeu-

ten, kunnen mensen die Parkinson hebben zo een 

stuk levensvreugde behouden ondanks beperkte 

coördinatie en fijne motoriek.

Informatie over het ziektebeeld vindt u bij 

www.parkinson-vereniging.nl

www.parkinson-vereniging.nl

ONZE EET- EN DRINKHULPJES…

… behoudt en stimuleert 

zelfstandigheid door het 

functionele ontwerp.

… maken door kleurcontrasten 

oriëntering bij beperkt gezichts- 

vermogen mogelijk.

… zijn voor zowel de MS patiënt 

als verpleeg- en verzorgings- 

krachten een taakverlichting.

… vergemakkelijken het eten en 

drinken bij beperkte hand-arm en 

nekfunctie.

Hier vindt u meer informatie over 

de slimme aanpassingen van 

het servies:

Meer informatie omtrent het thema eten 
en drinken met een handicap kunt u 
vinden op www.ornamin.com/themen.

AKB Grootverbruik b.v.
Dijnselburgerlaan 3

3705 LP  ZEIST
030 69 50 814

www.AKB.nl/ORNAMIN
www.AKB-voor-kleinschaligwonen.nl/ORNAMIN

www.ornamin.com
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