
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

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

 • Handgrepen geven een zekere grip

 • Bij de beker model 207 een 
  XXL-ergonomische greep

 • Bij de beker model 815 twee 
  XXL-ergonomische grepen

 • Thermofunctie houdt warme dranken 
  warm en koude dranken koud

 • Intuïtief hanteerbaar

HET EETPLATEAU MET ANTISLIP:

 • Antislip ring op de bodem zorgt 
  dat het plateau niet verschuift

 • Drie zijden verhoogde rand 
  verhindert het wegglijden van 
  een snee brood

 • Ideale aanvulling voor broodjes 
  en andere levensmiddelen

 • Eetplateau en bereidingshulp zijn 
  met één hand te gebruiken

DE RODE SERIE.

Vaak veranderen de eet- en drinkgewoonten 

van dementerende mensen. Ze hebben minder 

honger, dorst en begrijpen het nut van het eten 

en drinken niet meer. Het functionele servies van  

ORNAMIN houdt met één belangrijke basisregel 

rekening: Het oog eet mee! Duidelijke vormen en 

heldere kleurcontrasten helpen erbij om eten en 

drinken gemakkelijker en beter waar te nemen. 

Onze tip: Rood geldt als de kleur van dementie 

want ze wekt meer eetlust op, bewerkstelligt oriën-

tering en is de kleur die dementerenden nog heel 

lang goed kunnen herkennen en waarbij contras-

ten heel duidelijk te zijn.

De borden, schalen, bekers en eetplateau onder-

scheiden zich bovendien door hun intuïtieve vorm- 

geving. Verborgen aanpassingen in het ontwerp, 

zorgen voor extra gemak bij het eten. Dat bevor-

dert zelfstandigheid en gevoel van eigenwaarde. 
En, wat dagelijks geoefend wordt verleert men niet 
snel.

www.ornamin.com/demenz www.ornamin.com/der-kipp-trick
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www.ornamin.com/der-trink-trick www.ornamin.com/der-stop-trick

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

Link productvideo´s:

Beker met
"Trink-Trick"

815

905

207

Beker 2 oren 
met "Trink-Trick"

Beker met
"Trink-Trick"

Bereidingshulpje

22 x 17 cm

28 x 21 cm



CONTRASTEN MAKEN.

Het functionele servies van ORNAMIN houdt met 

één basisregel bijzonder rekening: Het oog eet 

mee! Daarom speelt naast een aansprekend ont-

werp duidelijke vormen en kleurcontrasten een 

beslissende rol.

Want juist dan, als het gezichtsvermogen ver- 

slechtert, zijn kleurcontrasten aan de eettafel bij-

zonder belangrijk. Zo zorgt bijvoorbeeld een bord 

met een brede gekleurde rand voor oriëntering, 

omdat zowel de grens tussen bord en tafel als ook 

tussen bordrand en witte spiegel van het bord 

duidelijk te herkennen is (zie foto). In het bijzonder 

voor mensen met dementie geldt dat de kleur 

rood belangrijk is. Deze kleur is op hogere leeftijd 

nog lang heel goed waar te nemen en kan bo-

vendien, de eetlust verhogen.

EINDELIJK WEER ZIN IN ETEN.

Eten en drinken houdt lichaam en ziel bij elkaar. 

Het is levensvreugde en mede verantwoordelijk 

voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Veran-

deringen door dementie hebben vaak effect op 

de eetlust en de voedselopname. Als lichamelijke 

en geestelijke vermogens verminderen, wordt het 

eten en drinken een last voor een dementerende.

De in het universele ontwerp verwerkte aanpas-

singen en bovendien kleurrijke en functionele ser-

vies van ORNAMIN, bevorderen zelfstandigheid 

en plezier bij het eten en drinken. Contrasten en 

krachtige kleuren stimuleren de eetlust en zorgen 

voor oriëntering in een wereld waarin veel in de 

war raakt. Met kleine aanpassingen bij de be-

reiding, tafelaankleding en gewoonten kan de 

verpleging ook zorgen voor oriëntering en plezier 

aan tafel.

www.ornamin.com/demenz www.ornamin.com/demenz www.alzheimer-nederland.nl

Daniela Bugla, kleinkind:
‘Mijn oma lijdt aan dementie in 
een gevorderd stadium en in het 
bijzonder was zelfstandig eten 
moeilijk voor haar.  Toen hebben 
wij het bord met de hellende bodem ontdekt 
en sindsdien kan mijn oma de door haar zo 
geliefde stamppotten en maaltijdsoepen 
weer zelfstandig eten.’

Annegret Hohlfeld, leidster van 
“Tagespflege am Rathaus” in 
Hille:
‘Het merendeel van onze dage-
lijkse gasten tonen door demen-
tie veroorzaakte veranderingen – fysiek en 
psychisch. De aangepaste serviesserie van 
ORNAMIN maakt het zelfstandig eten voor 
iedereen mogelijk.  Bovendien nemen onze 
gasten, sinds wij de rode beker van ORNAMIN 
gebruiken, vaker een drankje.  Dat is een groot 
voordeel, want juist op hogere leeftijd neemt 
de behoefte aan drinken juist af. Daarom advi-
seer ik het servies van ORNAMIN ook graag bij 
families van onze gasten voor het gebruik in de 
thuissituatie.’

HULP EN HELPERS.

De Alzheimervereniging zet over het hele land in 

voor verbetering van de situatie van dementie  

patiënten en hun familie. Meer info op:

www.alzheimer-nederland.nl

Contrasten zorgen voor een betere oriëntering 
aan tafel.

Wit bord Wit bord met
gekleurde rand

www.ornamin.com/tricks

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.

Link voor 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.
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