
 

 

 

 

 

Maandelijkse update Santel Health Products.                                                                                                                         13 mei 2020 

 

Met gepaste trots presenteren wij onze eerste maandelijkse nieuwsbrief. Vanaf dit moment starten wij met het uitbrengen van 

een maandelijkse nieuwsbrief. Dit om de ontwikkelingen binnen Santel Health Products en de gerelateerde ontwikkelingen 

daarbuiten met u te delen.  

 

Update Covid-19 

Covid-19 heeft een grote impact, op elk persoon, sector of land. Iedereen binnen Santel Health Products hoopt dan ook dat u 

en uw omgeving het goed maken. 

Ook ons team bij Santel Health Products houdt zich strikt aan de adviezen van het RIVM, zo wordt er thuisgewerkt waar dit kan 

en houdt iedereen 1,5 afstand van elkaar. Met z’n allen proberen wij ons steentje bij te dragen en verspreiding van het virus te 

voorkomen. 

Covid-19 heeft een enorme impact op de zorg. Ic’s die vol raken, ziekenhuispersoneel dat het werk bijna niet meer aankan en 

de thuiszorg die door covid-19 aangepast dient te werken. Covid-19 eist zijn tol bij het zorgpersoneel. Niet alleen het zorgper-

soneel voelt de impact van het virus, ook patiënten die zorg nodig hebben ervaren de gevolgen. Waar vóór het virus het zorg-

personeel al hun handen vol had en moeite had met iedere patiënt de benodigde aandacht geven, is dit nu nog moeilijker. De 

zorg kan nu meer dan ooit alle hulp gebruiken die er is.  

Onze producten zijn er op gericht de zorg te ontlasten, dit door mensen zoveel mogelijk te helpen om zelfstandig naar het toi-

let te gaan. Zodra mensen volledig zelfstandig naar het toilet kunnen gaan zal er bij het zorgpersoneel enige tijd vrij komen die 

weer aan andere activiteiten besteed kan worden. In de huidige omstandigheden is juist tijd een schaarse factor in de zorg. 

 

Ontwikkelingen Santel Health Products 

 

Naast ons huidige assortiment blijven wij kijken waar we de zorg kunnen helpen met producten. Momenteel zijn wij in de eind-

fase van de ontwikkeling van een nieuw soort sta op hulp bij het toilet. Waar normaal gesproken de beugels bij het toilet, die 

men helpt bij het opstaan, in de muur gemonteerd worden, ontwerpen wij een product dat aan de wc gemonteerd wordt. Dit 

heeft als groot voordeel dat de montage eenvoudiger en bovendien een stuk goedkoper is. Waar voorheen in de muur geboord 

diende te worden, hoeft nu alleen de wc-bril van de pot gehaald te worden om de sta op hulp te bevestigen. De nieuwe sta op 

hulp beschikt over pootjes waardoor er veel steun is en er geen kans is dat de beugel breekt. De nieuwe sta op in combinatie 

met onze elektrische douche-wc (Clean Billy) maakt de gang naar het toilet eenvoudig voor iedereen en is een nieuwe unieke 

ervaring van hygiëne en zelfstandigheid. 

Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan de sta op beugel en doen wij er alles aan om deze zo snel mogelijk klaar te hebben 

voor levering. Verwacht wordt dat er eind mei geleverd kan worden. 

 

Contact 

 

Wilt u de nieuwe sta op beugel zo snel mogelijk in gebruik nemen of een Clean Billy bestellen? Neem dan contact met ons op. 

Zo kunnen wij u direct helpen en zorgen wij ervoor dat u de voor u geschikte producten zo snel mogelijk tot uw beschikking 

krijgt. 

 

Het Santel Health Products Team 
r.vankoesveld@santelproducts.com 

+ 31 (0)6-49751021 

www.santelproducts.com  


