
Advies bij 
urineverlies



Hoe ontstaat urineverlies?
Wanneer u naar het toilet gaat, trekt de blaas zich samen
en ontspannen de bekkenbodemspieren en sluitspier,
waardoor de urine de blaas verlaat.

Ongewild urineverlies kan ontstaan doordat uw
bekkenbodemspieren niet goed meer werken, of omdat  
de aansturing van de blaas niet goed meer functioneert.  
Bij vrouwen kan dat bijvoorbeeld ontstaan na een bevalling.
Bij mannen kan urineverlies ontstaan bij prostaatklachten.
En ook als u ouder wordt, neemt de kans op ongewild 
urineverlies toe. Urineverlies kan tijdelijk zijn, maar ook  
van langere duur.

Om de juiste productkeuze te kunnen maken, is het belangrijk 
om te weten welke vorm van incontinentie u heeft.

Ongewild urineverlies Vormen van urineverlies

Stress- of druppelincontinentie
Verliest u urine als u hoest, niest, lacht, bij traplopen, zwaar
tillen of bij het sporten? En gaat dat meestal om druppels
of scheutjes? Dan is de kans groot dat u last heeft van
stress-of druppelincontinentie. Het ontstaat omdat uw
bekkenbodemspieren sterkte en flexibiliteit verliezen.
Deze vorm van urineverlies komt het meest voor bij jongere
vrouwen, bijvoorbeeld na een bevalling of bij zwaar tillen.
Bent u ouder, dan kan de menopauze een van de oorzaken
zijn. Bij mannen kan een prostaatingreep de oorzaak zijn.

Urge- of aandrangincontinentie
Kunt u soms de neiging om te plassen niet stoppen?
Zomaar of bijvoorbeeld bij het geluid van stromend water?
Dan lijkt uw urineverlies op urge- of aandrangincontinentie.
Urge- of aandrangincontinentie komt door een storing in de
zenuwaansturing of door een verhoogde prikkelbaarheid
van de blaas. De mate waarin u urine verliest, kan
verschillen: scheutjes, een gedeelte van of de gehele
blaasinhoud.

Gemengde incontinentie
Herkent u zich in bovengenoemde beschrijvingen? Heeft
u bijvoorbeeld last van urineverlies als u lacht, maar voelt
u ook uit het niets aandrang om te plassen? Dan spreken
we over gemengde incontinentie: een combinatie van
inspanningscontinentie en aandrangincontinentie.

Overloopincontinentie
Verliest u voortdurend druppeltjes of scheuten? Dan kan
dit op overloopincontinentie wijzen. Doordat u bij het
plassen uw blaas niet goed kunt legen, blijft deze te vol.
Uiteindelijk kan uw blaas de hoeveelheid urine niet meer
aan, waardoor u continu druppels of scheuten urine
verliest. Deze vorm van incontinentie komt vooral voor
bij mannen met een vergrote prostaat.

Meer dan 1 miljoen mensen hebben
last van ongewild urineverlies

Bij de één gaat het om verlies van druppeltjes urine bij
hoesten, lachen of inspanning. Bij de ander gaat het om
regelmatig verlies van scheutjes urine tot het verlies van
de gehele blaasinhoud. Wist u dat urineverlies zelfs vaker 
voorkomt dan hooikoorts? 1 op de 4 vrouwen en 1 op de 
5 mannen heeft er last van. Met gebruik van het juiste 
product kunt u de dingen weer doen die u gewend bent.



Train uw bekkenbodem Wat kunt u zelf doen

Bij stress- of druppel incontinentie is er sprake van een 
verslapping van de bekkenbodemspieren. Met bekkenbodem 
fysiotherapie is het mogelijk dat u deze spieren op een 
andere manier leert gebruiken. Het gaat er vooral om dat 
u leert de bekkenbodemspieren te ontspannen of aan te 
spannen op de momenten dat u dat wenst. Het is belangrijk 
dat u deze oefeningen uitvoert onder begeleiding van een 
gespecialiseerde bekkenbodem fysiotherapeut.

✓ Doen
• Doe bekkenbodemspieroefeningen
• Drink 1,5 tot 2 liter
• Denk aan een goede toilethouding 
•  Vraag een recept aan bij uw huisarts, dan worden 

uw Depend producten waarschijnlijk vergoed

✗ Niet doen
•  Vermijd cafeïne, koolzuurhoudende dranken, specerijen, 

kou en stress
• Gebruik geen maandverband

Wat kan de huisarts voor u betekenen?
Licht urineverlies is in sommige gevallen te verminderen 
of zelfs te verhelpen. Uw huisarts kan u hier meer 
over vertellen en kan u ook incontinentie producten 
voorschrijven. Uw zorgverzekeraar vergoedt dan uw 
producten van Depend.

Cirkeloefening
Rugligging. Trek de bekkenbodem en de buik in, alsof u 
een net iets te strakke broek dicht wil ritsen. Houd deze 
spanning vast en blijf doorademen. Til nu uw stuitje iets
van de grond door de bilspieren aan te spannen en 
de hielen tegen de grond te duwen. Ontspan nu rustig 
de bilspieren maar houd de bekkenbodem en de buik 
aangespannen. Ontspan daarna rustig 
de bekkenbodem en de buik.

Liftoefening
Trek de bekkenbodem zo ver mogelijk op en voel 
daarbij hoe ver uw bekkenbodem wordt opgetrokken. 
Houd deze afstand in gedachten. Span bij de volgende 
uitademing de bekkenbodem tot de helft aan en houd 
dat vast. Probeer bij de volgende uitademing de 
bekkenbodem maximaal op te trekken. Ontspan 
daarna weer helemaal.

ABBA-oefening
Buikligging. Trek tijdens een uitademing de anus goed
in en houd de billen ontspannen. Knijp na deze
aanspanning ook de billen samen. Laat de billen 
vervolgens weer rustig los en houd de anus ingetrokken. 
Laat vervolgens de anus weer rustig los. 
Foefje om te onthouden:
ABBA: anus-billen-billen-anus.



De juiste bescherming

Bij urineverlies is het belangrijk dat u een droog, beschermd 
en veilig gevoel heeft. Depend geeft u dat gevoel. Omdat 
iedereen anders is, hebben we verschillende discrete 
oplossingen: voor licht urineverlies tot zware incontinentie 
en voor vrouwen en mannen.

Al onze producten bieden een optimale bescherming tegen 
lekken en zijn voorzien van een superabsorberende kern. 
Deze kern houdt vocht vast, neutraliseert geurtjes en zorgt 
voor een droog en veilig gevoel.

Op de volgende pagina’s vindt u ons volledige assortiment 
en de verschillen tussen de producten. Alle producten 
bieden 100% bescherming en comfort.

Er is altijd een Depend 
product wat bij u past!



Depend inlegkruisje Ultra Mini
Bij zeer licht urineverlies

Depend Ultra Mini is er voor zeer licht urineverlies: 
de dunste en meest discrete oplossing.

Depend Ultra Mini lijkt op een gewoon inlegkruisje, 
maar beschermt door de superabsorberende kern 
beter dan de meeste dunne maandverbanden. 
De zijdezachte bovenlaag voelt prettig aan.

of regelmatig scheutjes

Depend Verband Mini
Bij druppeltjes of kleine scheutjes urine

Depend Verband ziet eruit als maandverband, maar is 
speciaal gemaakt voor verlies van druppels of scheutjes 
urine. 

In het verband zit een superabsorberend poeder met een 
uitstekende opnamecapaciteit. Het verband is daardoor 
zo dun, dat u het nauwelijks voelt 
en niemand het ziet.

Depend Verband Normal
Bij scheutjes urine

Depend Verband Normal is uitstekend geschikt voor 
het opvangen van scheutjes urine bij bijvoorbeeld 
hoesten of niezen. Dit verband kan meer urine opnemen 
dan Depend Mini en heeft zachte, opstaande elastische 
zijkanten voor extra bescherming.

Depend Verband Normal Plus
Bij regelmatig verlies van scheutjes urine

Depend Verband Normal Plus is langer dan Depend Normal 
en heeft een nog hogere opnamecapaciteit. 

Depend Normal Plus is geschikt voor regelmatig verlies van 
scheutjes urine, bijvoorbeeld wanneer u aan het sporten 
bent. Ook dit verband heeft zachte, opstaande elastische 
zijkanten voor extra bescherming.

Licht urineverlies, druppels



Depend Verband Extra, Super 
en Super Plus

Depend Verband Extra en Super hebben dezelfde 
eigenschappen, Verband Super is alleen langer en kan 
meer urine opnemen. Verliest u regelmatig een deel van 
uw blaasinhoud, bijvoorbeeld als u het toilet net niet op 
tijd haalt, dan is Depend Super een goede keuze. Depend 
Verband Super Plus heeft alle goede eigenschappen van de 
andere verbandsoorten uit de serie, maar met een nog 
hogere capaciteit om urine op te nemen.

Dat biedt u bijvoorbeeld ’s nachts net dat beetje meer
bescherming, terwijl u overdag Depend Super gebruikt.

Depend Verband Maximum
Voor zeer regelmatig verlies van grote 
hoeveelheden urine

Depend Verband Maximum is het meest absorberende 
verband uit de Depend Verband serie. De naar het 
vrouwenlichaam ontworpen pasvorm van Depend 
Maximum is speciaal ontwikkeld voor maximale 
bescherming om lekkage te voorkomen. 

Daarnaast zorgt de pasvorm voor een continu comfortabel 
draagcomfort. 

Optimale 
bescherming 
tegen lekken
Naar het lichaam 
gevormd verband met 
opstaande elastische 
zijkanten voor extra 
bescherming

Geurprotectie 
ABSORB-LOC™ 
kern voor een 
droog en fris gevoel

Ultiem droog 
gevoel Blijft 3x 
droger dan 
maandverband

Snelle absorptie 
Sneldrogende bovenlaag 
voor maximale bescherming 
en comfort

Verband Extra
Bij verlies van flinke scheuten urine

Verband Super
Bij regelmatig verlies van 
flinke scheuten urine

Verband Super Plus
Bij regelmatig verlies van 
grote hoeveelheden urine

Verband Super Plus
Bij regelmatig verlies van 
grote hoeveelheden urine

tot grote hoeveelhedenVerlies van fl inke scheuten



Depend Pants voor vrouwen
Voor regelmatig verlies van urine en/of kleine
hoeveelheden ontlasting

Dit comfortabele absorberend ondergoed is speciaal 
ontwikkeld voor het vrouwelijk lichaam en biedt een 
optimale bescherming. Het heeft de pasvorm van 
ondergoed en beschermt juist daar waar vrouwen 
het nodig hebben.
 
Depend Pants is verkrijgbaar in meerdere absorptieniveaus. 
Wij adviseren Normal bij verlies van fl inke scheuten urine 
en Super bij verlies van de gehele blaasinhoud. 
Verkrijgbaar in de maten XS, S/M, L en XL.

Total-Protect System
Depend absorberend ondergoed met Total-Protect 
System heeft een comfortabele pasvorm door de strakke 
tailleband, zo blijft de pant goed zitten en zakt hij niet af. 
De pant is dun, smal en fl exibel in het kruis voor meer 
bewegingsvrijheid.

Depend Pants voor vrouwen Maximum 
Voor regelmatig verlies van urine en/of kleine
hoeveelheden ontlasting

Pants Maximum is onze pant met de hoogste absorptie. 
Dit comfortabele absorberend ondergoed is hoger in de 
taille en geeft u meer bescherming en zekerheid. 

Speciaal ontwikkeld voor het vrouwelijk lichaam. Het heeft 
de pasvorm van ondergoed en beschermt juist daar waar 
vrouwen het nodig hebben.

Verkrijgbaar in de maten S/M, L en XL.

Total-Protect System 
De superabsorberende kern neemt 
urine snel op en zorgt voor een optimaal 
droog en veilig gevoel.

Hoge taille voor 
meer zekerheid
Hoge taille voor 
meer zekerheid

Zacht en 
comfortabel 
Lycra-fit

Zorgeloze bescherming 
tegen lekken en geurtjes

10

bewegingsvrijheid.

Garantie voor 
de nacht

Dun, smal en 
flexibel in het kruis

Strakke 
tailleband

Geurneutraliserende filters

Snel 
absorberende 
kanalen



Nadine Klaassen, 36 jaar, 
account manager 
“Het is gewoon niet fijn om  
elke dag een verbandje nodig  
te hebben dus ik vind dat ik 
mezelf best wel mag  
verwennen met het beste  
en meest prettige verband. 
De apothekersassistente zei het 
al tegen me en ze heeft gelijk,  
dit is het! Zo zacht, zo dun en  
het absorbeert echt super.”

Wendy de Jong, 40 jaar, 
visagiste
“Ik kreeg er last van na  
m’n tweede zwangerschap.  
Tot nu toe gebruikte ik 
maandverband en ik vond 
het wel prima zo. Ik stond 
ook niet direct te popelen 
toen m’n vriendin dit pak 
mee gaf. Maar ik ben echt  
blij dat ik het toch heb  
geprobeerd! Dit absorbeert 
zoveel beter en is toch even 
dun. En je krijgt het ook nog 
eens vergoed door je 
zorgverzekeraar!”

Marlou Dekker, 39 jaar, 
office manager
“Ik gebruikte een  
verband voor urineverlies 
van een ander merk. Op 
zich prima, maar ik had 
zoiets van je weet nooit... 
Je hoopt toch altijd op 
beter. Ik ben echt razend 
enthousiast en dan  
overdrijf ik niet. Dit zit 
zoveel lekkerder en als 
je het elke dag gebruikt 
zoals ik, dan is dat echt 
een verademing.”

Richard Hansen, 54 jaar, financieel adviseur 

“Ik was begin 50 toen ik voor het eerst merkte dat  
ik na het plassen nog een paar druppels verloor. 

Aanvankelijk maakte ik mij 
geen zorgen en dacht dat 
ik gewoon niet goed had 
afgeschud na het plassen. 
Helaas stopte het soms niet 
na enkele druppels en had 
ik soms zelfs ook last van 
vochtige plekjes in mijn  
broek. Daar schaamde ik 
me heel erg voor. Omdat  
ik me hierdoor steeds 
ongemakkelijker en  
onzekerder ging voelen,  
zijn mijn vrouw en ik samen  
naar onze huisarts gegaan.

Hij adviseerde om een product voor urineverlies te 
proberen. Ik gebruik nu Depend for Men Shields in 
mijn ondergoed, dit is een inlegger speciaal voor  
mannen! Het zit comfortabel, houdt me goed droog 
en niemand die iets ziet of ruikt.

Sinds ik op advies van mijn huisarts wat meer 
beweeg, ben ik enkele kilo’s kwijtgeraakt en dat 
verminderde bij mij de klachten. Met bier en koffie 
ben ik wat voorzichtiger geworden, drink nu 
voldoende water en ook dat scheelt.

Eerlijk gezegd heb ik af en toe nog wel wat moeite 
met mijn zelfbeeld, want in m’n hoofd voelde ik me 
nog een jonge vent. Tja, leuk is anders, maar ik laat 
mijn leven er echt niet door beheersen.”



For Men Shields
Bij licht urineverlies

Depend for Men Shields is de dunste en meest discrete
oplossing voor mannen met druppelincontinentie.

Deze anatomisch voorgevormde inlegger voelt zacht
en comfortabel aan. Het absorberende gedeelte vangt de 
urine op, verspreidt het, houdt het vast en neutraliseert 
ongewenste geurtjes. 

For Men Guards 
Bij licht tot matig urineverlies

Depend for Men Guards is een speciaal voor het 
mannenlichaam ontwikkeld en voorgevormd verband. 
Met alle aandacht voor een uitstekende bescherming 
en draagcomfort.

Onder de zachte bovenlaag houdt het speciale 
absorberende materiaal vocht vast en neutraliseert 
geurtjes. Zachte elastieken aan de zijkant voorkomen 
lekkage. Depend for Men Guards is te gebruiken 
in combinatie met goed aansluitend ondergoed.

Blijft goed zitten 
door de brede 
plakstrook

Anatomisch 
gevormd voor 
bescherming 
daar waar nodig

Dun & Discreet

Zacht en Comfortabel
Zijdezachte bovenlaag voor 
een extra comfortabel gevoel

Anti-lekranden
Zachte, opstaande 
elastische zijkanten 
voor extra 
bescherming 

Anatomisch 
gevormd
Speciaal voor 
mannen 
anatomisch 
voorgevormd 

Anti-lekranden
Zachte, opstaande 
elastische zijkanten 

bescherming 

Anti-lekranden
Zachte, opstaande 
elastische zijkanten 

bescherming 

Superabsorberende 
kern Houdt vocht vast, 
neutraliseert geurtjes 
en zorgt voor een 
droog en veilig gevoel 

Depend producten voor Mannen
Mannen en vrouwen hebben verschillende behoeften 
wanneer het gaat om urineverlies, tenslotte zijn mannen 
en vrouwen anders gebouwd. Wij erkennen deze verschillen 
en hebben producten ontworpen die aansluiten op het 
mannenlichaam en zorgen voor optimale bescherming bij 
urineverlies.

Vertrouw op speciale producten voor mannen



Depend Pants voor mannen
Voor regelmatig verlies van urine en/of kleine
hoeveelheden ontlasting

Dit comfortabele absorberend ondergoed is speciaal 
ontwikkeld voor het mannelijk lichaam en biedt optimale
bescherming. Het heeft de pasvorm van ondergoed en 
beschermt juist daar waar mannen het nodig hebben.
 
Depend Pants is verkrijgbaar in twee absorptieniveaus. 
Wij adviseren Normal bij verlies van flinke scheuten urine 
en Super bij verlies van de gehele blaasinhoud. 
Verkrijgbaar in de maten S/M en L/XL.

Total-Protect System
Depend absorberend ondergoed met Total-Protect System heeft 
een comfortabele pasvorm door de strakke tailleband, zo blijft 
de pant goed zitten en zakt hij niet af. De pant is dun, smal en 
fl exibel in het kruis voor meer bewegingsvrijheid.

Depend Pants voor mannen Maximum
Voor regelmatig verlies van urine en/of kleine
hoeveelheden ontlasting

Pants Maximum is onze pant met de hoogste absorptie. 
Dit comfortabele absorberend ondergoed is hoger in de 
taille en geeft u meer bescherming en zekerheid. 

Speciaal ontwikkeld voor het mannelijk lichaam en 
biedt optimale bescherming. Het heeft de pasvorm van 
ondergoed en beschermt juist daar waar mannen het 
nodig hebben.

Verkrijgbaar in de maten S/M en L/XL.

Total-Protect System 
De superabsorberende kern neemt 
urine snel op en zorgt voor een optimaal 
droog en veilig gevoel.

Hoge taille voor 
meer zekerheid

Zacht en 
comfortabel 
Lycra-fit

Zorgeloze bescherming 
tegen lekken en geurtjes
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Garantie voor 
de nacht

Dun, smal en 
flexibel in het kruis

Strakke 
tailleband

Geurneutraliserende filters

Snel 
absorberende 
kanalen



Slip Classic
Bij regelmatig verlies van grotere hoeveelheden urine

Depend Slip Classic is speciaal gemaakt voor regelmatig 
verlies van grotere hoeveelheden urine. Door de zachte 
heupelastieken met knoopsluiting is de Depend Slip Classic 
heel eenvoudig aan te trekken: zittend, liggend of staand.

Bovendien blijven de zijkanten gewoon open, waardoor 
de huid beter kan ademen. Zachte beenelastieken helpen 
lekkage aan de zijkant te voorkomen.

Slip Classic Extra Plus heeft het maximale absorptieniveau.

Easy-Fit Pants
Bij regelmatig of volledig verlies van urine en/of ontlasting 

Depend Easy-Fit Pants zijn uniek in hun soort: 
hersluitbaar en verstelbaar voor maximaal gemak. 

De Depend Easy-Fit Pants is een uniek 2-in-1 systeem 
dat kan worden aangetrokken als een broekje, maar ook 
als een Depend Slip. Onder de klittenbandstrips zit een per-
foratie die het mogelijk maakt om de Easy-Fit pants open te 
scheuren. Zo kan het ook verwisseld worden 
zonder kleding helemaal uit of aan te trekken. 

Met de hersluitbare klittenbandstrips verstelt u de Pants 
makkelijk op de juiste maat. Zo heeft u de ideale pasvorm: 
comfortabel en optimale bescherming tegen lekkage.

Depend Easy-Fit Pants zijn er in de unisex maten S/M 
en L/XL, beide met absorptieniveau Super.

Zachte 
beenelastieken

Makkelijk aan en 
uit te trekken

Open 
zijkanten

Hersluitbaar 
en verstelbaar

urine en/of ontlastingVerlies van grote hoeveelheden 



Anatomic 
Bij regelmatig volledig verlies van urine en/of ontlasting 

Depend Anatomic is inlegverband, dat volledig anatomisch 
is voorgevormd voor een optimaal draagcomfort.

Depend Anatomic is geschikt voor volledig verlies van 
urine en/of ontlasting. Het verband heeft een hoog 
absorptievermogen, waardoor de urine snel kan worden 
opgenomen. Dat geeft een droog en prettig gevoel.  

De anti-lekrandjes en zachte elastieken aan de zijkant 
helpen om lekkage te voorkomen. Bovendien heeft 
Depend Anatomic een vochtindicator.
Met nauwsluitend ondergoed houdt u Depend Anatomic 
goed op zijn plaats. 

Flex 
Bij regelmatig volledig verlies van urine en/of ontlasting

Depend Flex is een handig, ééndelig systeem voor matige 
tot zware en dubbele incontinentie. 

De speciale heupband geeft het voordeel dat het verband 
eenvoudig aan te brengen is: of u nu ligt of staat. Door de 
katoenachtige, geruisloze materialen merkt niemand dat u 
Depend Flex draagt. 

Het zachte en huidvriendelijk materiaal van de heupband 
en de beenelastieken maakt het dragen prettig, terwijl de 
sterk absorberende kern vocht vasthoudt en geurtjes 
neutraliseert.

Handige 
vochtindicator

Speciale heupband

Zachte
beenelastieken

Anti-lekrandjes en 
zachte elastieken

urine en/of ontlastingVerlies van grote hoeveelheden 



Slip 
Bij volledig verlies van urine en/of ontlasting

Depend slip heeft een zeer hoog absorptievermogen. 
Dat wil zeggen dat doorlekken bijna uitgesloten is. 

Depend Slip sluit hoog aan in de taille. Dat draagt prettig 
en zorgt voor ultieme bescherming. Het broekje is eenvoudig 
aan en uit te doen, zonder de klittenbandstrips los te maken.

U kunt kiezen uit drie absorptieniveaus: Normal, Super 
en Super Plus, makkelijk te herkennen aan de kleur. 
Ook de maat ziet u in één oogopslag. Alle Slips hebben 
een handige vochtindicator.

Depend Slip Normal en Super hebben een katoenzachte 
buitenkant, waardoor ze geluidsarm én extra comfortabel 
zijn. Met de vier hersluitbare klittenbandstrips kunt u de 
Slips op maat sluiten. 

Depend Slip Super Plus heeft een kantoenzachte buitenkant 
en vier hersluitbare klittenbandstrips. Slip Super Plus heeft 
een zeer hoog absorptie, ook voor ‘s nachts.

Slip Inlay 
Voor aanvullende absorptie, zonder plakstrook

Depend Slip Inlay is een vochtdoorlatend rechthoekig 
inlegverband, zonder plastic onderkant. Hierdoor eenvoudig 
te gebruiken in andere producten van Depend voor extra 
bescherming. Kortom een ideaal product voor aanvullende 
absorptie. 

Inlay Classic Normal
Voor aanvullende absorptie, met plakstrook

Depend Inlay Classic is een rechthoekig inlegverband 
met een plakstrook, comfortabel en discreet. 

Hoge taille

Zonder plakstrook

Met plakstrook

Hersluitbare 
klittenbandstrips

urine en/of ontlastingVerlies van grote hoeveelheden 



Welk product past

Verband Super Plus of Maximum (1566, 1567)

Slip Classic Extra Plus (1920)

Pants voor vrouwen Normal (1972, 1973)

Pants voor mannen Normal (1982, 1983)

Anatomic Normal (1994)

Verband Extra of Super (1564, 1565)

For Men Guards (1590)

Verband Normal of Normal Plus (1562, 1563)

For Men Guards (1590)

Inlegkruisje Ultra Mini (1560) 

Verband Mini (1561)

For Men Shields (1589)

JA

Verliest u alleen urine?

Bij het niezen, hoesten,  
lachen en/of bij lichamelijke 
inspanning, zoals sporten?

Verliest u slechts enkele 
druppeltjes per keer?

NEE

JA JA

U voelt wel aandrang,  
maar kunt het toilet niet 
altijd bereiken?

Verliest u flinke  
scheuten?

Verliest u kleine  
scheutjes?NEE

NEE

NEE

JA

JAJA

Verliest u flinke  
scheuten of bijna  
de gehele  
blaasinhoud?

NEE JA

Verliest u al uw urine  
en/of ontlasting? JA

NEE

het beste bij u

Pants voor vrouwen Super (1978, 1970, 1971, 1979)

Pants voor mannen Super (1980, 1981)

Pants voor vrouwen Maximum (1944, 1963, 1984)

Pants voor mannen Maximum (1959, 1986)

Pants Super Easy-Fit (1770, 1771)

Anatomic Extra of Super Plus (1995, 1997) 

Flex Super Plus Medium of Large (1762, 1763)

Slip Normal, Super of Super Plus (1734 t/m 1742)
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Op depend.nl geven wij u advies, kunt u een gratis 
probeerverpakking aanvragen en vindt u informatie 
over urineverlies en onze producten. 

U kunt ook al onze producten direct online kopen. 
Wij zorgen ervoor dat u ze discreet verpakt binnen 
24 uur in huis heeft.

Wilt u liever telefonisch contact? Bel dan gratis met 
Depend Advies via 0800-8400 840. Ook kunt u terecht 
bij uw apotheker of medisch speciaalzaak voor advies 
en een probeerverpakking.

Wij helpen 
u graag

Gratis probeerverpakking
Ervaar zelf met welk product van Depend u zich 
het meest veilig en beschermd voelt! Vraag gratis en 
vrijblijvend een probeerverpakking aan op depend.nl. AF
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