
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 ook 

eten met slechts één hand mogelijk is. Daarbij is 

onzichtbaar het sleutelwoord. Al deze aanpassin-

gen zijn zodanig in het ontwerp verwerkt, dat ze 

niet direct te herkennen zijn.

HET BESTEK MET ANTISLIP:
 

 • Bij lepel en vork:

  • s-vormig ontwerp
  • antislip greep kussentje

 • Bij het mes: 

  • speciale vorm van de greep met 
   antislip greep kussen voor verbeterde   
   krachtoverbrenging en gebruiksvrien-
   delijkheid

DE BEKER MET ANTISLIP: 
 • Aansprekend bloemdecor met 
  innovatief antislip effect geeft 
  een betere grip.

 • Nestbaar en daardoor ruimtebe- 
  sparend.

 • Met diverse drinkopzetstukken en 
  deksels te combineren.

www.ornamin.com/multiple-sklerose www.ornamin.com/der-stop-trick www.ornamin.com/der-rutsch-trick www.ornamin.com/der-kipp-trick

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

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

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

���������
������ ��������

���������
������ ��������

����������

Link productvideo:

Link productvideo 
eetplateau:

Link productvideo
beker met antislip:

Bereidingshulpje

22 x 17 cm

28 x 21 cm



FILMTIP:
KLEINE GRAUE WOLKE.

In 2011 kreeg Sabine Marina voor de eerste keer 

aanhoudende zichtstoringen en een tintelend ge-

voel in handen en voeten. Zij bezocht hiervoor de 

arts en wanneer deze over de “kleine grijze wolk” 

begint die aan haar blauwe horizon verschijnt, be-

doelt hij de ziekte Multiple Sclerose. Toen de stu-

dente een MS-patiënte werd, was zij net 25 jaar 

oud. Belevenissen en interviews met andere lotge-

noten heeft zij in haar film “Kleine Graue Wolke” 

gedocumenteerd en verwerkt.

Link interview met Sabine Marina 

in het Online-Magazin op 

www.ornamin.com

DE ZIEKTE VAN DE 
1000 GEZICHTEN.

Multiple Sclerose, kortweg MS, wordt ook de ziek-

te van de 1000 gezichten genoemd; nauwelijks 

een geval is hetzelfde. Functioneringsstoornissen, 

die MS door ontstekingen in het zenuwsysteem 

veroorzaakt, kunnen door hun vorm en verloop 

sterk verschillen.

Het meest treft dit jong volwassenen en daarmee 

ook hun persoonlijke toekomstplannen voor de 

familie en carrière. MS is weliswaar niet te gene-

zen en is het leven met deze ziekte allesbehalve 

eenvoudig, desalniettemin kunnen tips, aanpas-

singen en alledaagse hulpmiddelen het leven 

wat eenvoudiger en mooier maken.

De sleutel tot het behoud van zelfstandigheid is 

activering: want de coördinatie- en bewegings-

stoornissen kan je alleen bestrijden door constant 

te oefenen.

HULPMIDDELEN VOOR ZELFSTAN-
DIG ETEN EN DRINKEN.

Gevoelsstoornissen, doof gevoel of kriebel aan 

armen, benen of lichaam beperken de bewegin-

gen in het dagelijks leven. Soep eten wordt een 

uitdaging. Zeker wanneer zichtstoornissen, die ty-

pisch zijn voor MS-patiënten, het zien van contras-

ten en scherpte beperken.

Met zijn in het universele ontwerp onzichtbaar ver-

werkte aanpassingen helpt het ORNAMIN servies 

MS-patiënten getroffenen, levensvreugde aan 

de eettafel te behouden. De gekleurde rand van 

het servies zorgt door zijn duidelijke contrast t.o.v. 

de witte binnenkant én de eettafel voor betere 

oriëntering.

De borden, schalen, bekers en eetplateau onder-

scheiden zich door hun intuïtieve vormgeving. De 

in het ontwerp aangebrachte aanpassingen zor-

gen voor vergemakkelijking van de alledaagse 

uitdagingen. Zo bevordert en behoudt ons servies 

de zelfstandigheid bij eten en drinken.

Ook vrienden en familieleden kunnen door hun 

hulp ter bevordering van zelfstandigheid de le-

venskwaliteit van MS patiënten verhogen.

Informatie over het ziektebeeld kunt u terecht bij 

Vereniging MS Nederland: www.msvereniging.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.

Link informatie over de slimme 

aanpassingen in het servies 

van ORNAMIN:

Dit zegt Sabine Marina, MS patiënte, blogger 
en regisseuse over het servies van ORNAMIN: 
“De aanpassingen in het servies van ORNAMIN 
zijn begrijpelijk en staan ongewoon dicht bij 
het leven. Zij zorgen ervoor dat beperkingen 
aan de eettafel zoveel mogelijk onzichtbaar 
blijven en het plezier aan eten en drinken 
niet verloren gaat. Het is goed te weten dat 
ORNAMIN nadenkt over die beperkingen die 
het leven van veel MS-patiënten bepalen en 
oplossingen ontwikkelt voor alledaags gebruik, 
die niet stigmatiserend werken.”

www.ornamin.com/multiple-sklerose www.msvereniging.nl www.ornamin.com/tricks www.kleinegrauewolke.de

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