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INHOUDSOPGAVEINTRODUCTIE

Beste Squease-gebruiker,

Leuk dat je het Squease drukvest gaat inzetten!

Het drukvest is eenvoudig te gebruiken maar voordat je dat gaat doen is het 
belangrijk dat je deze handleiding goed doorneemt. Om de beste resultaten 
te behalen, raden we je aan de adviezen en aanwijzingen in deze handleiding 
op te volgen. Gebruik de handleiding samen met het evaluatieboekje om je te 
helpen een goed beeld te krijgen van de effecten van het Squease drukvest. 

Heb je vragen of wil je jouw bevindingen met ons en andere gebruikers delen, 
stuur ze dan naar info@drukvest.nl. 
 
Voor meer informatie en verhalen van andere Squease gebruikers ga je naar:
www.drukvest.nl 

Heel veel plezier met het vest! 

Het Squease-team

BELANGRIJK

Wanneer u twijfelt over het toepassen van diepe druk, of geen ervaring heeft met 
diepe druk, raadpleeg dan een (ergo)therapeut of medisch professional die bekend 
is met diepe druk en Sensorische Informatieverwerking (SI) voordat u het Squease 
drukvest gaat gebruiken. Wanneer u een medische of fysieke aandoening heeft 
welke nadelig kan worden beïnvloed door stevige druk, raadpleeg dan uw arts 
voordat u het vest gaat inzetten.
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“Diezelfde avond hagel en onweer. Paniek! Normaal gespro-
ken komt ze rennend naar me toe en klimt op schoot. Ik 
moet haar dan stevig vast houden en zo zitten we wiegend 
en neuriënd 20 min. vast op een stoel. Ze raakt zo in paniek 
dat ze niks meer hoort, trilt als een rietje, moet spugen en 
door haar benen heen zakt. 

Dat stevig vast houden gaf ons de doorslag om voor dit 
vestje te gaan. Dus hup het drukvest aan en oppompen. 
Meteen werd ze rustiger. De paniek was er nog wel, 
maar nu kon ze naast me op de bank zitten en samen 
hebben we erover gepraat. Nog wat trillerig op de been-
tjes en misselijk, maar ze was rustig. Hier in huis konden we 
rustig aan ons ding doen zonder dat we vast aan een stoel 
zaten met een kind in de houtgreep.”

- Moeder van Floortje

Diepe druk en sensorische informatieverwerking (SI)
Door het Squease drukvest op te pompen, komt het strakker te zitten en geeft 
het een stevige druk. Stevige drukprikkels geven een veilig en beschermd 
gevoel.  Denk bijvoorbeeld aan het rustgevende e�ect van een stevige knu�el 
wanneer je overstuur bent. De druk heeft een regulerend e�ect en helpt om 
binnenkomende prikkels beter te verwerken en integreren. Het helpt de alertheid 
te optimaliseren, waardoor een overprikkeld of ‘angstig’ zenuwstelsel kalmeert of 
bij een onderprikkeld zenuwstelsel de concentratie en focus worden verhoogd.

Momenten waarop het drukvest kan worden ingezet
Het drukvest kan op verschillende momenten worden ingezet. 
Dit kunnen momenten zijn van: 
1. overprikkeling (bijv. stress, frustratie, angst, paniek), waarin de diepe druk 

meer rust geeft en zorgt voor een sneller herstel.
2. oplopende spanning of voorafgaand aan een moeilijke situatie, om 

frustratie, onrust of overprikkeling te voorkomen. 
3. onderprikkeling (bijv. afwezigheid, lage concentratie), waarin het drukvest 

zorgt voor een betere alertheid en concentratie. 

Speci�eke momenten waarop het Squease drukvest wordt ingezet
Het Squease drukvest kan helpen op de volgende momenten: 

• Overprikkeling: meltdowns, huilbuien, driftbuien, angst, paniek, agressie
• Onderprikkeling: afwezig zijn, wegdromen, lage alertheid
• Slaapproblemen: moeite met het in slaap vallen of doorslapen
• Concentratieproblemen: problemen met focus en concentratie
• Onrust / een vol hoofd: (bewegings)onrust, een druk vol hoofd, piekeren
• Prikkelrijke omgevingen: problemen ervaren in prikkelrijke omgevingen
• Sociale situaties: problemen met deelname aan sociale situaties 
• Oplopende spanning: moeilijk kunnen omgaan met oplopende spanning
• Probleemgedrag: bijv. shut-down, driftbuien, agressie of zelfverwonding
• Weinig lichaamsbesef: tegen dingen opbotsen, niet goed voelen wanneer je 

dorst hebt, moe bent of moet plassen
• Gefragmenteerde waarneming: de omgeving gefragmenteerd ervaren in 

plaats van als geheel
• Overgangsmomenten: moeite met overgangen maken tussen activiteiten
• Onzeker zijn of niet veel durven
• Ongelukkig, somber of niet prettig of onveilig voelen

Het kalmerende en rustgevende e�ect, dat wordt ervaren bij het gebruik van het 
drukvest, kan ook zorgen dat je je in het algemeen vrolijker en opgewekter voelt.

VOORAFGAAND AAN HET INZETTEN VAN HET DRUKVEST

Lees meer verhalen van Squease gebruikers op www.drukvest.nl

“Nina is een meisje van acht met het syndroom van down. 
De wereld om haar heen zit vol met prikkels die niet altijd 
even gemakkelijk te verwerken zijn. Het was een zoektocht 
om uit te vinden wat haar kon helpen om tot rust te komen. 
Lekker stevig vasthouden vindt ze prettig maar dat is niet 
altijd haalbaar in ons drukke gezin. 

Na een tip van de fysiotherapeut hebben we een Squease 
vestje besteld en we moesten er eerst een beetje om lachen, 
het leek wel een reddingsvestje! Uiteindelijk bleek dit ook 
wel te kloppen. Het was een echte redding voor Nina. 
Het duwen, huilen en mopperen nam zichtbaar af. Op 
de momenten dat de drukte toeneemt om haar heen 
trekken we haar het vestje aan en komt ze tot rust. We 
noemen het haar ‘knu�elvestje’. Vanaf het eerste moment 
dat ze hem aantrok heeft ze het geaccepteerd. Dat is voor 
haar wel bijzonder, een duidelijke bevestiging voor ons dat 
het vestje zinvol is voor Nina.”

- Mama van Nina (8)
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Lees de reacties van andere Squease gebruikers op de pagina’s [4], [11] en [12] 
van deze handleiding om een beeld te krijgen van wanneer zij het drukvest 
inzetten. Meer ervaringen vind je op www.drukvest.nl, en natuurlijk  horen 
we ook graag wat jouw bevindingen zijn met het inzetten van het drukvest. 

Ervaringen van Squease gebruikers vind je op www.drukvest.nl

Het vest introduceren
Neem de tijd om te wennen aan het nieuwe vest en de ervaring van druk op het 
lichaam. Onderzoek wat als prettige en comfortabele diepe druk wordt ervaren. 
Draag het vest en oefen het oppompen en het leeg laten lopen eerst een aantal 
keren in ontspannen situaties voordat je het ook bij oplopende spanning of 
overprikkeling gaat gebruiken. 

Een opgeblazen drukvest kan een stevige prikkel geven. Mensen die sterk 
reageren op drukprikkels doen er verstandig aan om te starten met weinig 
druk en pas na een aantal ervaringen de druk geleidelijk op te bouwen tot het 
gewenste niveau.

Mensen die het prettig vinden om stevige prikkels te ervaren, vinden het vaak 
fi jn om het vest eerst een aantal keer op te blazen en leeg te laten lopen voordat 
ze het vest voor een langere periode opgepompt laten. We zien dat dit veel 
gebruikers helpt bij het reguleren van de spanning en alertheid.

Aanbevolen duur om het drukvest opgepompt te houden
We raden aan het vest ongeveer 20 minuten lang (stevig) opgepompt te houden en 
het daarna ook weer minimaal 20 minuten leeg te laten voordat het opnieuw wordt 
opgepompt.

Dit zorgt ervoor dat je je bewust blijft van de druk op je lichaam, zodat je de druk 
steeds goed blijft voelen. Door afwisselend wel en geen druk te geven, reageert 
het lichaam elke keer hetzelfde wanneer er druk wordt toegepast.

Therapeuten adviseren periodes van 20 minuten aan te houden waarin het vest 
stevig is opgepompt, maar het kan zijn dat kortere of langere opblaasperiodes 
beter zijn voor jou. Onderzoek welke duur voor jou het beste eff ect heeft. 

Als je merkt dat je het prettig vindt om het vest langer dan de aanbevolen 20 
minuten opgepompt te laten - bijvoorbeeld omdat de activiteit die je spannend 
vindt langer duurt - kan het geen kwaad om het vest langer opgepompt de laten.
 

Het regulerende eff ect van diepe druk
Diepe druk heeft een regulerende werking. Het heeft een kalmerende, 
rustgevende werking bij overprikkeling en kan bij onderprikkeling de alertheid 
en concentratie verhogen. Het regulerende eff ect van diepe druk werkt nog tot 
1 a 2 uur door nadat de drukprikkels zijn gegeven. Wanneer er een (constante) 
behoefte is aan diepe druk omdat er gedurende een dag meerdere momenten 
van spanning bestaan, kan het doel van het vest zijn om deze momenten van 
spanning te verminderen. Pomp dan het vest gedurende de dag om de 2 uur, 
20 minuten lang op, om tegemoet te komen aan de behoefte van diepe druk, 
onafhankelijk van het spanningniveau op die momenten. Daarnaast kan het 
drukvest extra gebruikt worden bij (dreigende) spanning in de tussenliggende 
periode.

Het vest ‘de hele dag’ of ‘wanneer nodig’ dragen
Het drukvest kan in principe de hele dag gedragen worden omdat het geen druk 
geeft wanneer het niet is opgepompt. Daardoor heb je het altijd bij de hand 
wanneer nodig, wat een veilig gevoel geeft. Bij erg warm weer zal dit echter 
niet prettig zijn omdat het opblaasbare vest van luchtdicht materiaal is gemaakt 
en dus wat warm kan aanvoelen. We adviseren dan alleen het vest te dragen 
wanneer het ook wordt opgepompt.

Het vest introduceren - bij het begeleiden van een gebruiker
Wanneer je een gebruiker begeleid, introduceer dan het vest wanneer de 
gebruiker ontspannen is en geef voldoende tijd om te wennen aan het dragen 
van het vest, zonder het al op te pompen. Wanneer de gebruiker eraan gewend 
is het drukvest leeg aan te hebben, kan worden gestart met het oppompen van 

HET INZETTEN VAN HET SQUEASE DRUKVEST
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het vest in een ontspannen situatie. Per persoon zal het verschillen hoe lang 
een opblaasperiode duurt; heel even, een paar minuten of langer. Wanneer 
de gebruiker gewend is om gedurende de dag een aantal keer het vest op te 
pompen in ontspannen situaties, kan het daarna ook worden gebruikt wanneer 
er sprake is van (een opbouw van) spanning, angst of overprikkeling. 

Het vest oppompen en leeg laten lopen - bij het begeleiden van een gebruiker
Afhankelijk van de vaardigheden van de gebruiker om te communiceren en zijn 
eigen behoeften te begrijpen en daarnaar te handelen, zal de begeleiding die 
nodig is bij het inzetten van het vest van persoon tot persoon variëren. 

In alle gevallen adviseren we om zoveel mogelijk uit te gaan van de behoeften die 
de gebruiker kenbaar maakt. Sommige gebruikers voelen zelf goed aan wanneer 
zij behoefte hebben aan druk en zetten het vest zelfstandig op die momenten 
in. Anderen vinden het misschien wat lastiger om dit te bepalen. Begeleid hen 
door het geven van hints om het vest op te pompen of weer leeg te laten lopen. 
Probeer hen zoveel mogelijk zelf te laten doen, zodat ze ervaren invloed te 
hebben. Ook wanneer zij het lastig vinden om in te schatten wanneer het vest 
kan worden ingezet kunnen ze misschien wel zelfstandig het pompje bedienen 
op de aangegeven momenten. 

Foto of picto van het drukvest
Wanneer het vest niet de hele dag gedragen wordt, bouw dan de mogelijkheid 
in dat de gebruiker zelf om het drukvest kan vragen, door bijvoorbeeld naar het 
vest, of een foto of picto van het vest te wijzen. Download een foto of picto van 
het drukvest via www.drukvest.nl of vraag het aan via info@drukvest.nl.

Foto en picto’s van het Squease drukvestFoto en picto’s van het Squease drukvestFoto en picto’s van het Squease drukvest

Selecteer de momenten waarop het drukvest wordt ingezet 
Gebruik het evaluatieboekje om de eff ecten van het diepe drukvest in beeld te 
brengen. Tijdens de evaluatie worden situaties / problemen voorafgaand aan 
het inzetten van het drukvest vergeleken met situaties / problemen tijdens de 
evaluatieperiode met het drukvest. 

We raden aan om in eerste instantie 1 - 2 situaties / problemen te kiezen waarbij 
je het vest gaat proberen. Hierdoor kun je nauwkeuriger beoordelen wat het 
eff ect is van het drukvest. 

In het evaluatieboekje beschrijf je die situaties en geef je ze een score, zowel 
voorafgaand aan, als na afl oop van de evaluatieperiode, om zo een goed beeld te 
krijgen van de eff ecten van het drukvest.

Wanneer je het vest een langere periode hebt gebruikt, waardoor je beter inzicht 
hebt in de manier waarop je reageert op diepe druk, kun je het gebruik, indien 
gewenst, geleidelijk aan uitbouwen en het vest ook op andere momenten van de 
dag en in nieuwe situaties inzetten.

EVALUATIE VAN HET INZETTEN VAN HET SQUEASE DRUKVEST

Een opblaasbaar drukvest dat helpt omgaan 
met stress, angst en overprikkeling

™

www.drukvest.nl

MaatS / M / L

Evaluatieboekje

Maat

XXS / XS
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Bepaal hoe het drukvest wordt ingezet
Gebruik het evaluatieboekje om een plan van aanpak te maken. Ga na in welke 
situaties je het vest wilt inzetten en op welke manier je het gebruik kan integreren 
in je dagelijkse bezigheden, zodat je bent voorbereid wanneer deze situaties zich 
voordoen. Wanneer wordt het drukvest (leeg) aangetrokken en wanneer wordt 
het opgepompt?

Het vest kan worden ingezet afhankelijk van de momenten waarop er behoefte is 
aan diepe druk. Dit kan ook preventief zijn om overprikkeling, frustratie en angst 
te voorkomen. Sommige gebruikers zullen het vest alleen inzetten bij specifieke 
activiteiten of op die momenten waarop zij zich overprikkeld of onderprikkeld 
voelen. Anderen hebben een constante behoefte aan diepe druk omdat er 
gedurende een dag meerdere momenten van spanning bestaan. Zij zullen het 
vest op vaste tijdstippen op een dag gebruiken. Onderzoek met het vest wat voor 
jou het beste werkt.

Het inzetten van het drukvest kan:
1. Tijdgebonden: het vest wordt gedurende een bepaalde tijdsduur ingezet
2. Activiteit gebonden: het vest wordt gedurende bepaalde activiteiten ingezet
3. Spanningsniveau gebonden: het vest wordt ingezet bij onder- of 

overprikkeling, 
of een combinatie van bovenstaande manieren.

Lees ook de reacties op pagina’s [4], [11] en [12] in deze handleiding en de 
ervaringen op www.drukvest.nl om een beeld te krijgen van wanneer anderen 
het Squease drukvest inzetten.

“Jelle is net 3 jaar als we voor de tweede keer contact 
opnemen met Squease om te kijken of een drukvestje nu 
wel zou passen bij Jelle. En ja hoor! Hij past! We zien dat 
het vest Jelle rust geeft. De piek is er op momenten af 
en het helpt hem reguleren. Jelle kan niet verwoorden 
wat hij ervan vindt, maar heeft al een aantal keer om zijn 
vestje gevraagd. En wat is nou niet geweldiger voor een drie 
jarig mannetje om zelf je vestje te mogen oppompen, lekker 
strak en dan een diepe zucht te nemen en vervolgens iets 
ontspannener verder te gaan.”

- Mama van Jelle (3)

Wanneer wordt het vest 
aangetrokken?

Wanneer wordt het vest 
opgepompt?

Hoe lang blijft het vest 
opgepompt?

Bijv. tijdgebonden: 
Van 14.00 - 20.00 uur Elke 2 uur 20 minuten

Bijv. activiteit gebonden: 
In de klas op school

Tijdens instructie van de 
leerkracht en het maken van 
opdrachten

Gedurende de hele activiteit

Bijv. spanningsniveau 
gebonden: Voorafgaand aan 
een spannende situatie

Bij oplopende spanning / 
onrust / frustratie

Totdat de spanning / onrust / 
frustratie is verminderd

Vul op pagina 5 van het evaluatieboekje in wanneer en hoe het drukvest wordt 
ingezet. Mocht je het plan willen wijzigen, zorg er dan voor dat dit geleidelijk 
gebeurt zodat de effecten van het vest na afloop van de evaluatieperiode kunnen 
worden geëvalueerd. Bij het begeleiden van een gebruiker is het belangrijk dat 
het drukvest consequent wordt ingezet.

Zorg dat alle betrokkenen - ouders, therapeuten, begeleiders, leraren - op de 
hoogte zijn van het plan van aanpak. Laat iedereen het vest zien en zo mogelijk 
zelf ervaren. Maak afspraken over waar het vest wordt opgeborgen wanneer het 
niet gebruikt wordt. Zorg ervoor dat de afspraken consequent worden nageleefd 
zodat het duidelijk is voor de gebruiker wanneer het drukvest (leeg)wordt 
gedragen, wanneer het wordt opgepompt en wanneer de lucht er weer uit wordt 
gelaten.

Evalueer het inzetten van het drukvest met behulp van het evaluatieboekje
Gebruik het evaluatieboekje om de 1- 2 geselecteerde situaties te beschrijven 
en scoren, zowel voordat het drukvest wordt ingezet als nadat het vest enkele 
weken is gebruikt: de evaluatieperiode. Vergelijk deze beschrijvingen en scores 
om de effecten van het inzetten van het drukvest te beoordelen.

We zijn altijd benieuwd naar nieuwe ervaringen met het vest en ontvangen graag 
je bevindingen. Stuur je ervaringen, vragen en tips naar info@drukvest.nl.
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“Ik denk dat jullie product veel mensen 
op het autisme spectrum kan helpen.”

- Dr. Temple Grandin
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Squease diepe drukvest

Klittenband delen
Elastieken delen
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Ritsgarage
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Squease capuchonvest
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Hoofdrits
[Binnenin] Ritsen om drukvest vast te ritsen
[Binnenin] Zakopening voor handpomp
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“Na mijn werk fiets ik 10 km in het donker naar huis. Altijd 
had ik een onbehaaglijk gevoel, maar met het vest is 
dit verdwenen en voel ik mij ontspannen. De grootste 
verandering voor mij is dat ik aan het einde van de week 
veel minder moe ben, waardoor ik meer energie ervaar 
in het weekend om leuke dingen te doen. Ik heb nog geen 
dag spijt gehad dat ik het drukvest gekocht heb, want het 
verrijkt mijn leven.”

- Ellen

“Ik ben Jeno en ben 12 jaar. Ik ben superblij met het Squease 
vest, ik heb hem in bed met slapen altijd aan en voel me 
hierdoor prettiger. 
’s Morgens vergeet mijn moeder me mijn tabletjes voor 
ADHD te geven omdat ik een stuk rustiger ben.”

- Jeno (12)

Lees meer verhalen van Squease gebruikers op www.drukvest.nl
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AFSTELLEN EN GEBRUIK VAN HET SQUEASE DRUKVEST

Het drukvest aantrekken
Draag onder het drukvest een T-shirt of hemdje. Voor 
een betere pasvorm raden we je aan het drukvest, indien 
mogelijk, staand af te stellen. Zorg ervoor dat de rits goed 
wordt ingestoken en dat deze helemaal tot bovenaan 
wordt dichtgemaakt. Plaats de ritstrekker in de ritsgarage 
om irritatie op de huid te voorkomen. Zorg ervoor dat 
het vest leeg is wanneer je de klittenbanddelen gaat 
verstellen.

Klittenband verlengdelen (4 delen per set)
Indien nodig kan het vest groter gemaakt worden met 
behulp van klittenband verlengdelen die eenvoudig aan 
het drukvest kunnen worden vastgemaakt. De hoogtes 
van de klittenband verlengdelen komen overeen met de 
hoogtes van de klittenband delen van het vest.

Het drukvest oppompen 
Knijp herhaaldelijk in de handpomp om het drukvest op 
te pompen zodat je een comfortabele stevige druk voelt.

Veiligheidsventiel
Voor de veiligheid van de gebruiker heeft de handpomp 
een ingebouwd ventiel dat het drukniveau in het vest 
limiteert. De kindermaten XXS en XS hebben een tweede 
veiligheidsventiel dat overdruk uit het vest laat. Het is 
niet mogelijk om met de handpomp het vest te ver op te 
pompen.

Leeg laten lopen / druk wegnemen
Om het drukvest leeg te laten lopen, houd je de knop op 
de handpomp ingedrukt. De druk kan ook te alle tijden 
worden weggehaald door het vest uit te trekken m.b.v. de 
rits of door de klittenband delen open te maken.

Het drukvest afstellen met de klittenband delen
Begin met alle klittenband delen in de wijdste stand af 
te stellen. Wanneer het vest klittenband schouderdelen 
heeft; trek het vest naar beneden, maak dan de delen 
in de zij strakker, pomp het vest op en verstel daarna de 
schouderdelen.

Wanneer het vest twee klittenbanddelen in de zij heeft; trek het vest 
naar beneden en stel daarna eerst de bovenste delen strakker af en 
daarna pas de onderste.
Voor de beste pasvorm, controleer dat:
• het vest, wanneer het niet is opgepompt, losjes rond het 

bovenlichaam zit. Je hand kan nog eenvoudig tussen je lichaam 
en het lege vest. Dit geeft een goed uitgangspunt.

• het klittenband aan beide zijden ongeveer hetzelfde wordt 
afgesteld zodat het vest symmetrisch zit. Leg het vest na het 
afstellen voor je op tafel om dit te controleren.

• de haakjes van het klittenband volledig bedekt zijn, 
• het vest een comfortabele diepe druk geeft wanneer het is 

opgepompt. 

Het drukvest afstellen bij iemand anders
Wanneer de gebruiker niet zelf kan aangeven wat hij als prettige, 
stevige druk ervaart, zorg er dan voor dat je, in eerste instantie, een 
platte hand tussen het lichaam en het lege vest aanhoudt. Let altijd 
goed op de reactie van degene die het vest draagt wanneer je het 
vest gaat oppompen. Bij een afwijzende reactie, raden we aan dat 
ouders, therapeuten of begeleiders die de gebruiker goed kennen, 
inschatten om door te zetten of het op een later moment opnieuw 
te proberen.

Een comfortabele stevige druk
Gebruik de handpomp om het vest op te pompen zodat je een 
comfortabele stevige druk voelt op je bovenlichaam. Wat als 
comfortabel wordt ervaren, hangt af van de voorkeur van de 
gebruiker en de gevoeligheid voor drukprikkels. Neem de tijd om 
te bepalen wat voor jou de gewenste stevige druk is. Sommige 
gebruikers geven aan het vest niet tot het uiterste op te pompen, 
voor anderen kan de druk niet stevig genoeg.  

Wanneer je het vest volledig hebt opgepompt, maar je wil graag 
meer druk ervaren, laat dan het vest volledig leeglopen en stel 
daarna de klittenbanddelen wat strakker af. Vind je daarentegen dat 
het vest teveel druk geeft wanneer het volledig is opgepompt, laat 
dan het vest volledig leeglopen en stel de klittenbanddelen losser af. 
Herhaal dit indien nodig totdat je tevreden bent met de pasvorm en 
de druk die je ervaart. Het Squease drukvest is nu klaar voor gebruik! 
Nu de klittenband delen staan afgesteld kun je voortaan de rits 
gebruiken om het vest aan en uit te trekken en met het handpompje 
de gewenste druk regelen.
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Handpompje
Het handpompje kan op verschillende manieren worden 
weggestopt of weggehangen: 

• in de voorzak van het Squease capuchonvest (of een 
ander vest dat over het drukvest wordt gedragen),

• in de zak van je broek of jeans,
• door de luchtslang aan het vest te besvestigen met 

behulp van het Squease label. (zie afbeelding)

Indien gewenst kan het slangetje ingekort worden, door 
het los te trekken en er met een schaar een stukje vanaf 
te knippen.

Afkoppelen van het handpompje
Met de koppeling in de luchtslang kan het pompje 
worden afgekoppeld nadat het vest is opgepompt. Druk 
op het knopje en trek de twee delen van het koppelstukje 
van elkaar Het ventieltje sluit en het drukvest blijft dan 
opgepompt! 

Om het drukvest verder op te pompen of leeg te 
laten lopen, moet eerst de handpomp weer worden 
aangekoppeld. Let er bij het aankoppelen van het pompje 
op dat je een ‘klik’ hoort, die aangeeft dat hij goed is 
aangesloten. 

LET OP! Lukt het niet om de twee delen van de 
koppeling in elkaar te klikken, controleer dan 
of het drukknopje op de koppeling volledig is 
ingedruk en probeer het dan opnieuw.

Het drukvest binnenstebuiten dragen
Door de speciale rits kan het drukvest ook binnenstebuiten 
worden dragen. Dit kan bijvoorbeeld de voorkeur hebben 
wanneer de klittenband delen ver uitsteken doordat 
ze op een strakke stand zijn afgesteld. Door het vest 
binnenstebuiten te draaien, is dit verholpen. 
Let op: het handpompje komt hierdoor wel aan de andere 
kant te zitten en het drukvest kan maar op één manier in 
het capuchonvest worden geritst.

Drukvest in een Squease capuchonvest bevestigen
(alleen voor vesten met een opblaasbare voorkant)

Het drukvest kan eenvoudig in een Squease capuchonvest 
worden vastgemaakt zodat ze samen als één kledingstuk 
gedragen kunnen worden. Voordat je het drukvest in je 
capuchonvest bevestigt, raden we je aan het drukvest 
eerst af te stellen volgens de instructies bij Het drukvest 
afstellen met de klittenbanddelen op pagina [14-15]. 
Wanneer je tevreden bent met de pasvorm:
• stel je de klittenband delen aan beide kanten nog 

ongeveer 2cm strakker af, 
• gebruik je de schouderlussen en ritsen aan de 

binnenkant van het capuchonvest om het drukvest 
vast te maken, en

• stop je de pomp via de opening aan de binnenzijde 
van het capuchonvest in de voorzak.

Eigen kleding over het drukvest dragen
Je kunt ook je eigen kleding over het drukvest aantrekken. 
Doordat het vest relatief dun is, ook wanneer het wordt 
opgepompt, zie je het nauwelijks wanneer je er een 
capuchonvest, trui of blouse overheen draagt.

Wanneer je een trui of vest met zakken over het drukvest 
draagt, en je wilt graag de pomp in de zak opbergen, kun 
je een gaatje maken aan de binnenkant van de voorzak. 
Maak bijv. 
• een klein gat waar je het ventiel doorheen doet, nadat 

je het pompje hebt afgekoppeld, of 
• een groter gat zodat je het pompje in zijn geheel van 

binnenuit in de zak kunt stoppen.
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Haal voordat je het capuchonvest wast, 
het drukvest uit het capuchonvest en 
maak de zakken leeg. Binnenste buiten 
wassen met dezelfde kleuren op een 
� jnwas-programma van max. 30 oC. 
Laat het vest niet in de zon drogen.

NIET bleken.
NIET geschikt voor in de droger.

NIET geschikt voor wasmachine of droger.
NIET wassen met wasmiddel, 
oplosmiddelen of in heet water. 
NIET chemisch reinigen of strijken. 
NIET op radiatoren hangen of 
blootstellen aan vuur of 
kunstmatige warmtebronnen.
NIET zelf wijzigingen aanbrengen aan je
diepe drukvest. 
NIET naaien of stikken. Houd uit de buurt
van scherpe voorwerpen.

GEBRUIKS- EN WASVOORSCHRIFTEN

Handpompje en luchtslang 
De handpomp en de luchtslang kunnen 
met een vochtige (microvezel) doek 
worden afgenomen.

Squease drukvest Squease capuchonvest

Klittenband delen
De klittenband delen kunnen met een 
vochtige (mircovezel) doek worden 
afgenomen of met de hand en milde zeep 
worden gewassen in koud-lauw water. 
NIET in de zon laten drogen.

NOOIT het drukvest oppompen met een ander apparaat
               dan de pompen geleverd door Squease Ltd.

Verklaring van conformiteit
 

Wij, Squease Ltd 
verklaren dat de producten:

Squease diepe drukvest
SQ DPV - XXS 110-134
SQ DPV - XS 128-152
SQ DPV - S 152-166
SQ DPV - M 164-178
SQ DPV - L 176-192

in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde bepalingen van 
Richtlijn 93/42/EEG betre� ende medische hulpmiddelen.

Andrew Brand

Technisch Directeur
Dec 2020

Deze handleiding in met grote zorg samengesteld, maar doordat de productontwikkeling 
continue doorloopt, kan het betekenen dat bepaalde informatie niet meer actueel is. 
De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Squease is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of nalatigheden in dit 
document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of 
het gebruik van dit materiaal. Dit document bevat informatie die wordt beschermd door het 
auteursrecht en mag niet worden foto-gekopieerd of gereproduceerd in welke vorm zonder 
voorafgaande toestemming van Squease Ltd.

Deze handleiding is samengesteld met medewerking van:

Monique Thoonsen - Fysiotherapeut, SI-therapeut, Pedagoog

Robert de Hoog - Fysiotherapeut, SI-therapeut, Prikkelcoach 

Heb je opmerkingen of suggesties, laat het ons weten via info@drukvest.nl

Deze gebruikershandleiding

Het Squease drukvest kan met een 
vochtige (mircovezel) doek worden 
afgenomen of met de hand en milde 
zeep worden gewassen in koud-lauw 
water. Laat het vest niet in de zon 
drogen. Koppel voordat je het drukvest 
gaat schoonmaken eerst het pompje 
af met behulp van de koppeling in 
het luchtslangetje, zodat er niet per 
ongeluk water in het vest kan lopen. 
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