Slimme broeken voor mensen
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met een beperking

Altijd op maat, altijd jouw keus stof.
Met liefde voor jou gemaakt.

DAPR geeft je vrijheid.
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afgelopen tijd heb gehad beantwoord ik in dit
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boekje.
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MATERIAAL EN ONTWERP

DAPR staat voor vrijheid.
6. OVER

In het kort komt het neer op dat broeken van
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MATERIAAL EN ONTWERP

DAPR zelfredzaamheid vergroten. Het
aankleden gaat makkelijker en kost minder
energie. Dit alles draagt bij aan het gevoel van
zelfwaarde. Zelf kiezen wat het beste is, dat is
vrijheid.

CONTACT

Ervaar het zelf.

Groetjes, Daphne
#ikbendapr
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DE BROEKEN VAN DAPR
Deze specialistische broeken zijn ontworpen door
Daphne na samenwerking met hulpverleners en
ervaringsdeskundigen. Ze worden gemaakt in
Nederland. DAPR werkt samen met andere
ateliers in Nederland die onder goede
arbeidsomstandigheden werken.

De broeken zijn geschikt voor mensen met
bijvoorbeeld Parkinson, niet-aangeboren
hersenletsel, ALS, reuma, dwarslaesie,
spierziekten of andere neurologische
aandoeningen.
De broeken zijn er in heren- en damesmodel.
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Alle broeken zijn huidvriendelijk, kunnen dagelijks
gewassen worden en bieden stijl en comfort.

BROEKTYPE
STA
MEER ZELFREDZAAMHEID

+ zelfstandig naar het toilet
+ zelfstandig aankleden

Meest gekozen door
mensen met
Parkinson, nietaangeboren
hersenletsel of reuma

DAPR-STA is geschikt voor mensen die zelfstandig bewegen. Eventueel maakt iemand gebruik van
een rollator of een wandelstok. Het vastpakken van een rits of gebruiken van een knoop is (vaak)
lastig.
De basisversie “sta” heeft zakken, een elastieken band in het achterpand, verhoogde achterkant,
rechte pijpen en een riemlusje rechts om daar je telefoon of sleutelbos aan te maken.
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De “plus” versie heeft als toevoeging een gulp met ritsringetje en haaksluiting voor. Deze broek lijkt
het meest op een “normale” broek en geeft veel zelfredzaamheid terug.

BROEKTYPE
ZIT
STIJLVOL ALTERNATIEF VOOR DE JOGGINGBROEK

+ aankleden gaat makkelijker
+ stijlvol

Meest gekozen door
mensen met
dwarslaesie,
spierziekten, dementie,
Alzheimer, ALS,
niet-aangeboren
hersenletsel.

DAPR-ZIT is ontworpen voor mensen in een rolstoel. Daarbij is er goed op gelet dat de broek niet
knelt om de buik. Dat is fijn als je zit en extra fijn als je een katheter hebt. De achterkant is extra
verhoogd, daarmee voorkom je een koude rug en is incontinentiemateriaal niet zichtbaar. In het
ontwerp is er ruimte opgenomen voor incontinentiemateriaal. Het materiaal is zacht en soepel en
lichaamswarmte wordt goed afgevoerd. Om de broek zo netjes mogelijk er uit te laten zien, zijn er
sierzakken opgestikt.

De “PLUS” versie heeft als toevoeging 2 korte ritsen, tot ongeveer de heup. Daardoor wordt het
makkelijker om incontinentiemateriaal te controleren of om naar de wc te gaan.
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De broeken zijn slijt- en sjorvast en kunnen dagelijks gewassen worden. Doordat het sjorvast is,
wordt aankleden door verplegend personeel of mantelzorg ook makkelijker.

BROEKTYPE
LIG
AANKLEDEN GAAT MAKKELIJKER

+ verlicht zorg aan bed
+ verminderd tijdsdruk

Meest gekozen door
mensen met
dwarslaesie,
spierziekten, dementie,
Alzheimer, ALS, nietaangeboren
hersenletsel.

DAPR-LIG biedt de uitkomst voor iemand die veel in bed ligt en liggend wordt aangekleed. Het
ontzorgt de mantelzorger en/of hulpverlener.

De achterkant is extra verhoogd en daarmee geschikt voor het dragen van incontinentiemateriaal.
Het materiaal is zacht en soepel en lichaamswarmte wordt goed afgevoerd. Er zijn sierzakken
opgestikt.
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De broek heeft lange ritsen aan de buitenkant en een gulp. Door de ritsen helemaal te openen, kan
iemand met 1 draaiing in de broek gelegd worden. De rits is dubbel deelbaar. Dit betekent dat de
rits ook van onder naar boven open kan. Dat is handig bij het aandoen en dragen van
ortheseschoenen. Het uitvoeren van wondverzorging en aan-uittrekken van steunkousen.

AFWEGING
TUSSEN ZIT
EN LIG
WAT IS DE BESTE KEUS?

+ Beide zijn makkelijk om aan te
trekken

Afweging:
Hoe beweegt iemand?
Hoe vaak is er zorg
nodig?
Hoe gevoelig is iemand
voor decubitus?

Vraag: Hoe beweegt iemand?
Is iemand in staat om met zijn armen en eventueel benen mee te helpen met aankleden? Dan kan
DAPR-ZIT en DAPR-LIG allebei. De afweging zit in kosten en en hoeveel energie iemand heeft.
Hoe minder energie, hoe beter DAPR-LIG is.
Vraag: Hoe vaak is er zorg nodig?

Vraag: Hoe gevoelig is iemand voor decubitus?
Als iemand erg gevoelig is voor decubitus, dan kunnen de ritsen bij DAPR-LIG een probleem
vormen. Om te weten of dat voor een bepaald geval ook zo is, probeer DAPR-LIG een week uit.

7 | DAPRPANTS.COM

Is er gedurende de dag veel zorg nodig, bijvoorbeeld toiletbezoeken, wondverzorging of
verschonen? Dan is DAPR-LIG echt een verlichting voor zowel drager als hulpverlener.

VEEL
GESTELDE
VRAGEN
Vraag: Waarom zitten deze ritsen er in? Ze zijn best groot en zichtbaar.
De ritsen die in DAPR-broeken gebruikt worden zijn gekozen, omdat ze niet snel kapot gaan en
goed meegewassen kunnen worden. Bijvoorbeeld een blinde rits (die je niet ziet), zoals in een rok
of jurk, of een smalle rits zoals in een broek, gaan snel kapot. Verder is een blinde rits niet van
zowel boven als onder te openen (dubbel deelbaar). Door een gladde afwerking bij DAPR-broeken
is de kans op decubitus minimaal. De rits is daardoor wel zichtbaar. Er zit geen "ritsflapje" voor of
achter, omdat dat extra drukplekken kan geven.

Een goede broek is belangrijk omdat het een kledingstuk is dat lastig is om aan te trekken. Verder
is het belangrijk is dat het goed zit. Een goede broek kan zelfredzaamheid teruggeven en iemands
identiteit. Als je draagt waar je goed in voelt, dan draagt dat bij aan hoe je de dag ervaart. Ik vind
het belangrijk dat er een beter alternatief is voor de joggingbroek en dan een die ook beter is qua
comfort en stijl
Vraag: Waarom zou ik voor DAPR kiezen? Een joggingbroek is toch veel goedkoper?
Tuurlijk een joggingbroek is veel goedkoper. Echter, een joggingbroek gaat bij aantrekken sneller
kapot. Er zit een zacht laagje in wat bijdraagt aan veel zweten. En hoe voel je je als je elke dag een
joggingbroek draagt?
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Vraag: Waarom is een goede broek zo belangrijk?

WERKWIJZE
HOE KOM JE AAN ZO'N BROEK DIE ECHT BIJ JE PAST?

Aanvragen en bestellen gaat via www.daprpants.com
Zo werkt het:
1. Vraag een gratis DAPR-starterspakket aan.
Hierin zit een meetlint, meetinstructies, maattabel en
stofvoorbeelden. Je ontvangt drie basisstoffen + stoffen van het
seizoen.
2. Meet de maten, kies de kleur(en).
Kijk in de maattabel welke maat het beste past en kies de

3. Bestel een pasbroek en probeer deze 7 dagen gratis uit.
Hiervoor wordt een borg gevraagd van 50 euro. Deze wordt
teruggestort bij terugontvangst van de broek.
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gewenste kleur.

WERKWIJZE
HOE KOM JE AAN ZO'N BROEK DIE ECHT BIJ JE PAST?
4. Na het uitproberen is er contact. Dan kunnen maatwerkwensen
worden doorgegeven.
(stap 1 t/m 4 kun je natuurlijk ook overslaan en gelijk bestellen :)).
5. bestel de broek(en) via de webshop.
Broeken worden gemaakt op moment van bestellen. Hou daarom
rekening met een levertijd van 1-2 weken. Broeken op maat kunnen
niet geretourneerd worden, wel kunnen er aanpassingen gedaan

Het is mogelijk om broeken los te bestellen of een abonnement af
te sluiten. Bij een abonnement betaal je maandelijks een bedrag en
ontvang je enkele keren per jaar een broek naar keuze.
Mijn advies is: koop eerst losse broeken (meeste mensen kopen 27 broeken in 1x) en ga dan over op een abonnement van 3 broeken
per jaar.Lees verderop hoe dat werkt.
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worden.

TARIEVEN
PRIJZEN EN KORTINGEN
PRIJSLIJST PER STUK (incl. BTW en
verzendkosten)
DAPR-STA

€160,-

DAPR-STA PLUS

€175,-

DAPR-ZIT

€150,-

DAPR-ZIT PLUS

€165,-

DAPR-LIG

€220,-

3 broeken 5%
4 broeken 7%
5 broeken 10%
6 broeken 12%
7 broeken 15% (= 1 broek gratis)
Meer bestellen? Vraag een offerte aan
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kortingen bij bestellen van meerdere broeken in 1 keer:

ABONNEMENT
ZORGELOOS GENIETEN
Broeken op maat die je thuis ontvangt. Voor een vast bedrag per maand, ontvang je elke 4 maanden
een broek. Ervaring leert dat nadat mensen de eerste bestelling hebben gedaan, zij kiezen voor 3
broeken per jaar. Dus als je niet meer wil nadenken om op tijd een nieuwe te bestellen, neem dan
een abonnement.
Tussentijds is het mogelijk maten aan te passen en eventuele wijzigingen in het ontwerp aan te

DAPR- ZIT

35 euro per maand

DAPR-ZIT plus

42 euro per maand

DAPR-STA

40 euro per maand

DAPR-STA plus

45 euro per maand

DAPR-LIG

55 euro per maand

Het abonnement is elke 4 maanden zonder opgaaf van redenen op te zeggen.
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brengen.

TARIEVEN
VERGOEDINGEN
De kosten die je maakt door speciale kleding aan te schaffen, kun je als aftrekpost opgeven bij je
belastingaangifte. Je mag een bedrag van €300,- per jaar, besteedt aan kleding als gevolg van je
beperking, aftrekken.
Besteed je per jaar meer, dan mag je hier ook meer voor aftrekken. Wel handig om de bonnetjes te
bewaren als je meer dan €300,- uitgeeft. Deze informatie kun je ook nog even op de website van de
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Belastingdienst teruglezen. De link staat op www.daprpants.com/vergoeding.

STOFFEN
MATERIAAL EN ONTWERP
De basisstoffen die worden aangeboden kunnen dagelijks gewassen worden, zijn sjorvast, hebben
stretch en voeren goed lichaamswarmte af.
Naden zijn er zo min mogelijk en de naden die echt moeten zijn zo plat mogelijk, waardoor de kans op
decubitus of huidirritatie wordt verkleind.
Bij het aanvragen van het DAPR-starterspakket ontvang je naast de basisstoffen ook stofvoorbeelden
van het seizoen. Zo zijn er pantalonstoffen die uit 98% katoen en 2% elasthan bestaan met een mooie
satijnglans. Perfect voor een feestje, minder geschikt als je deze elke dag zou wassen. Zo krijg je per
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seizoen extra keuzes met advies wat je ermee kunt en voor welke situatie het geschikt is.

OVER
EVEN VOORSTELLEN
Dan is het nu tijd om mezelf even voor te stellen.
Hey, ik ben Daphne, oprichter, maatcoupeuse en kledingontwerper van DAPR.
Met DAPR help ik mensen met een beperking zich gezien en gewaardeerd te voelen.Ik geloof dat
kleding in belangrijke mate bijdraagt aan hoe je je voelt.
Toen ik als maatcoupeuse begon in 2014, kwam er gaandeweg steeds meer vraag naar mooie,
passende kleding vanuit mensen in een rolstoel. Ik ben gaan zien dat kleding niet alleen mooi kan zijn,
maar ook hoe belangrijk het is als het functioneel is. Met mijn ontwerp heb ik functionaliteit op een
mooie manier verwerkt, rekening houdend met een goede pasvorm en de juiste materialen.
In de kleding van DAPR verwerk ik oplossingen die zelfredzaamheid kunnen bevorderen of de
hulpverlener ontlasten. De combinatie met dat het er mooi en stijlvol uitziet nodigt mensen uit om

Laten zien wie je bent,
trots zijn op wie je bent,
jezelf accepteren,
van elke dag de best mogelijke dag maken,
dat is vrijheid, dat is DAPR.
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zichzelf te laten zien, zich mooi te voelen en meer zin krijgen om sociale contacten aan te gaan.

CONTACT
ZULLEN WE CONTACTEN?
Hopelijk heeft dit boekje je antwoorden gegeven op je vragen. Graag kom ik met je in contact en
ben ik benieuwd op welke manier ik je het beste kan helpen. Heb je een vraag/verzoek wat niet is
opgenomen in het aanbod? Neem dan ook contact op, ik doe ook maatwerkopdrachten.
Leuk als we elkaar online kunnen volgen:

www.facebook.com/volgdapr
www.instagram.com/daphne_deruijter

mail: daphne@daprpants.com
ik reageer altijd persoonlijk en vind het leuk om iets van je te horen.
Oh ja, bellen mag ook of appen: 0646603564
Tot gauw! Gezellig!

16 | DAPRPANTS.COM

www.linkedin.com/in/daphnederuijter/

