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Stoffen korset
WETEN OVER UW
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U heeft uw stoffen korset van Livit 
ontvangen. Dit korset is met de 
grootste zorg voor u op maat gemaakt. 
Lees deze handleiding voor gebruik 
aandachtig door, dan kan uw stoffen 
korset u maximaal ondersteunen om 
weer vrij(er) te bewegen.

Handleiding stoffen korset 

Wij wensen
Draagcomfort! U VEEL
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Gebruik 

Draag onder uw korset altijd een hemd. Een katoenen 

hemd of een speciaal korsethemd voorkomt dat het korset 

schuurt op de huid en absorbeert transpiratievocht. Om 

drukplekken te voorkomen mogen er geen naden of 

plooien in het hemd zitten.

Een korset met een goede pasvorm is bijna niet zichtbaar 

onder de kleding. Soms is een randje op de rug zichtbaar 

bij het bukken.

Door sluitingen (o.a. klittenband) en harde materialen  

aan het korset kan er slijtage ontstaan aan kleding.  

Wij adviseren u wat ruimer zittende kleding te dragen en 

zo min mogelijk tegen een harde achtergrond te zitten.

Als u een korset draagt, zit u het prettigst op een rechte 

stoel. In bijvoorbeeld een bank met zachte kussens, kan 

uw korset naar boven schuiven.

In principe kunt u met uw korset al uw dagelijkse 

activiteiten verrichten, maar u dient wel rekening te 

houden met een verminderd vermogen om de rug  

te buigen.
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Aantrekken

  Ga bij voorkeur zo recht mogelijk staan. Wanneer 

dit niet mogelijk is, kunt u het korset ook liggend of 

zittend aantrekken. 

  Plaats het korset op de juiste hoogte en trek het in  

de taille stevig aan.

  De baleinen in uw korset mogen de wervelkolom  

niet raken.

  Maak altijd eerst de onderste veter- of klittenband-

sluiting vast. Als deze goed vastzit, en het korset 

op de juiste plaats zit, maak dan ook de andere 

sluitingen vast. U werkt hierbij van onder naar boven. 

  Vervolgens trekt u de onderste sluiting nogmaals zo 

strak mogelijk aan. Hierbij kunt u het beste eerst even 

de buik omhoog lichten.

  Tot slot trekt u dan de overige sluitingen goed aan.

Er zijn korsetten met een tweede sluiting van haken en 

ogen. Voordat u deze sluiting opent of sluit moet u eerst 

de vetersluiting helemaal openen. Dit om uitscheuren 

van de haken of ogen te voorkomen.
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Onderhoud

U wast het stoffen korset met de hand op maximaal 30°C. 

Rol het natte korset in een handdoek en laat het daarna 

liggend drogen op een rekje. U mag het korset niet 

centrifugeren of in de droogtrommel doen. 

Sommige korsetten hebben een kussentje in de rug, dat 

met klittenband vast zit. Verwijder dit kussentje voordat 

u het korset gaat wassen. Baleinen in het korset hoeven 

niet verwijderd te worden. Treedt er zichtbare slijtage op 

(bijvoorbeeld een loskomende stiknaad), neemt u dan 

contact op met uw Livit adviseur.

Na verloop van tijd kunnen klittenbanden minder goed 

sluiten door aanwezigheid van pluizen in de harde zijde 

van het klittenband. Verwijder deze pluizen met een 

speld of kleine priem, dan wordt de grip hersteld.
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Wennen

In het algemeen geldt voor een orthopedisch hulpmiddel 

een gewenningstijd. Per soort voorziening is deze 

gewenningstijd verschillend. Neemt u hiervoor rustig  

de tijd.

Na 1 tot 2 weken moet u aan uw korset gewend zijn.  

In ieder geval mag uw korset u geen pijn doen of irriteren. 

Als dat wel zo is, neemt u dan contact op met uw Livit 

adviseur.

Controle

Door het intensief dragen van uw korset kan er ongemerkt 

slijtage optreden. Door slijtage aan bijvoorbeeld de 

pasvorm, het materiaal of de sluitingen kan de werking 

van uw hulpmiddel verminderen. Laat uw korset daarom 

regelmatig controleren door uw Livit adviseur. Wij nemen 

contact met u op voor het plannen van deze controle-

afspraak. Heeft u last of vragen, bel ons dan gerust.
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Garantie

De garantietermijn op materiaal- en productiefouten in 

uw op maat gemaakte stoffen korset is één jaar en gaat  

in op de datum van aflevering.

Als redelijkerwijs aangenomen kan worden dat problemen 

door anatomische veranderingen zijn/worden veroorzaakt, 

is de garantieregeling niet van toepassing.

Livit is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onjuist 

gebruik van, of het aanbrengen van aanpassingen aan, de 

door haar geleverde producten door andere dan door Livit 

als bevoegd erkende personen. Hiermee vervalt tevens de 

garantieregeling.

Niet tevreden?

Wij streven naar 100% klanttevredenheid en vragen u uw 

opmerkingen of klachten altijd te melden. Het liefst bij 

de betreffende Livit medewerker. Heeft dit onvoldoende 

resultaat opgeleverd? Dan verwijzen wij u naar onze 

klachtenprocedure op livit.nl/klachtafhandeling.  

Wij zoeken zo snel mogelijk naar een passende oplossing 

voor u.



Contact

Met vragen kunt u terecht bij onze 

Klantenservice: 088 -245 2000

Kijk voor meer informatie over Livit en onze 

producten op livit.nl

Disclaimer
Livit Orthopedie BV heeft uiterst zorgvuldig gewerkt aan de verzameling, 
totstandkoming en publicatie van de informatie in deze bijsluiter. Niettemin 
sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen ontstaan 
uit het opvolgen van instructies uit deze handleiding.
Livit Orthopedie BV, Kabelweg 40, 1014 BB Amsterdam  05/2017


