
In overeenstemming met het valpreventiebeleid van 
dit ziekenhuis, is het raadzaam dat Medline antislip 
sokken worden gebruikt als een methode voor het 
verminderen van uitglijden en struikelen, die tot 
vallen kunnen leiden in de volgende situaties:
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VALPREVENTIE OPLOSSING
ANTISLIP SOKKEN

Onze aanbevelingen

Patiënten hebben geen, of ongepast schoeisel bij 
toelating tot het ziekenhuis, of tijdens hun verblijf  
op uw afdeling. 

Gewoon schoeisel kan niet worden toegepast 
(bijvoorbeeld over verband of oedemateuze voeten). 

Een patiënt comformeert zich niet met het dragen 
van schoeisel op alle aanbevolen tijdstippen  
(bijvoorbeeld als gevolg van verwarring of agitatie) 
waar blootsvoets of het dragen van conventionele 
sokken het risico op vallen van de patiënt verhoogd.

Men moet voorzichtig zijn bij het gebruik  
van antislip sokken bij patiënten die:

Voor meer informatie verwijzen we naar uw Medline  
Valpreventie Pocket Guide of neem contact op met  
uw Medline contactpersoon.

 • Onstabiel lopen
 • Vaatziekten hebben in de onderste ledematen
 • Compresverband dragen om de onderste 
ledematen

 • Oedeem hebben in de onderste ledematen
 • Een voetstoornis hebben
 • Diabetische neuropathie hebben.

Gelieve contact op te nemen met de juiste 
specialist wanneer u wilt weten of antislip sokken 
een passende interventie voor uw patiënt zijn. 

De antislip sokken MOETEN tenminste dagelijks 
verwijderd worden om voetgezondheid en 
hygiëne te controleren en drukgebieden checks uit 
te voeren.

Medline SKU Sokmaat* Europese Maat Kleur Verpakking

MDTEDBTRDL Large 36-38

48 st/doos

MDTEFP218R One size fits most 36-43

MDTEDBTRDXL X-Large 39-43

MDTEDBTRDXXL XX-Large 44-46

MDTEDBTRDBA Bariatric > 46

* We bieden ook Kind, Small en Medium sokmaten, maar de maten in de tabel omvatten 
de meest voorkomende maten. Als toevoeging, hebben we gele sokken voor patiënten  
met een hoog risico.
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