
Quick guide: lees deze tips voor je begint
Het drukvest afstellen
• Trek het vest aan en sluit de rits tot bovenaan.
• Het afstellen gaat gemakkelijker voor een spiegel.
• Wacht nog even met oppompen.
• Stel de klittenbanddelen zo af dat het vest losjes aansluit rond je lichaam, maar nog 

geen druk geeft. Gebruik evt. een extra klittenband set om het vest wijder te maken. 
• Pomp nu het vest op zodat het een stevige maar comfortabele druk geeft.
• Te strak of niet strak genoeg? Laat het vest leeglopen met het knopje op het pompje 

en stel de klittenbanddelen opnieuw af.
• Het vest hoort wat kort te vallen, tot boven de navel.
• Geeft het vest een stevige, prettige druk? Gefeliciteerd! Je drukvest is afgesteld. 
• Vanaf nu doe je het vest aan en uit met de rits. Laat het vest altijd eerst leeglopen. 

Het drukvest gebruiken
• Pomp het vest op zodat je een stevige druk voelt.
• Laat het vest minimaal 20 minuten opgepompt – langer dragen kan geen kwaad.
• Het prikkelregulerende effect werkt na een oppompperiode nog tot max. 1,5 uur door. 
• Tussen de oppompperiodes mag je je (lege) vest aan houden of uit doen.
• Het pompje kan worden afgekoppeld door op het metalen knopje te drukken (de 

lucht blijft dan in het vest). Of je kunt het weggehangen met het label aan de zijkant 
of weggestoppen in je broekzak. 
 

Wanneer wil je het drukvest inzetten?
• Denk na in welke 2 a 3 situaties je het drukvest wilt uitproberen.  

Welke situaties vind je lastig? Wanneer heb je moeite met prikkels?
• Is het drukvest voor een kind? Begeleid het kind dan bij het inzetten van het vest, 

maak samen een plan van aanpak en geef het kind de tijd om te wennen.
• Je kunt het vest op verschillende manieren inzetten:

1. Op vaste tijden: pomp het vest om de 2 uur, 20 minuten op. Zo heb je de hele 
dag profijt van de diepe druk. Doe dit als je niet goed weet wanneer of waardoor  
overprikkeling ontstaat of als je de hele dag moeite hebt met prikkels. Je kunt 
bijv. wekkers zetten of een tijdschema maken waarin je het inzetten van het vest 
koppelt aan dagelijks terugkerende activiteiten. 

2. Preventief: pomp het drukvest 20 minuten voor een stressvolle activiteit op 
(bijv. een schooltoets, verjaardag of tandartsbezoek) zodat je minder gespannen 
de situatie in gaat.

3. Tijdens bepaalde activiteiten: draag het opgepompte vest tijdens een 
spannende of prikkelrijke activiteit (bijv. een drukke pauze, supermarktbezoek, 
fietsen of autorijden of het avondeten). 

4. Bij (oplopende) spanning: pomp het drukvest op zodra je je onrustig of 
gespannen begint te voelen of wanneer je overprikkeld bent. Je kunt het vest 
ook inzetten om weer tot rust te komen na een drukke prikkelrijke dag.

• Lees de gebruikershandleiding en gebruik het evaluatieboekje om te evalueren 
hoe het vest je helpt.

Veel plezier met het Squease drukvest!


