
De Wolk heupairbag zorgt voor een zachte landing bij een heupval en 

vermindert het risico op een gebroken heup. Wanneer de bewegings-

sensoren in de Wolk een heupval detecteren, wordt de airbag aan de 

kant van de val (links of rechts) middels een luchtpatroon zo'n 4 à 5 cm 

opgeblazen en zijn de heupen beschermd voordat de grond geraakt wordt. 

Het geactiveerde luchtpatroon is gemakkelijk te vervangen waarna de Wolk 

direct weer te gebruiken is. Wolk is comfortabel, eenvoudig in gebruik en 

wasbaar. De heupairbag is er in twee modellen: de Wolk Belt en de Wolk 

Shorts.

De Wolk heupairbag is bedoeld ter bescherming van ouderen met 

een verhoogd valrisico. Sinds 2018 wordt Wolk dagelijks ingezet bij 

zorgorganisaties in heel Nederland. Wolk is wetenschappelijk bewezen 

eff ectief in het voorkomen van heupfracturen bij een val.

WOLK HEUPAIRBAG

VOOR WIE?

Onzichtbaar

Wasbaar

Herbruikbaar

Comfortabel

“Sinds mijn vader de Wolk 

heupairbag draagt, maak 

ik me minder zorgen.”



DE VOORDELEN

Op onze website www.wolkairbag.com vindt u uitgebreide informatie en 

filmpjes over het gebruik van de Wolk heupairbag.

MEER INFORMATIE?

De heupairbag wordt onzicht-

baar onder de bovenkleding 

gedragen. Het opblazen brengt 

geen schade aan de kleding, 

zelfs niet bij strakke kleding.

Onzichtbaar onder kleding

De Wolk geeft de zekerheid 

om veilig te kunnen bewegen. 

Hierdoor behoudt de drager 

zijn of haar vrijheid.

Vrijer en zekerder bewegen

Met de Wolk ervaart de drager 

minder angst om te vallen.

Minder valangst

De Wolk is ook te dragen 

tijdens het slapen. Zo is de 

drager ook beschermd bij de 

toiletgang en bij het opstaan.

Dag & nacht

De Wolk is wasbaar in de 

wasmachine en sneldrogend.

Wasbaar & sneldrogend

De Wolk is goed te gebruiken 

in combinatie met bestaand 

incontinentiemateriaal.

Te gebruiken met incon-

tinentiemateriaal

Als familie, mantelzorger en/

of betrokkene hoeft u zich 

minder zorgen te maken om de 

gezondheid van uw dierbare.

Minder bezorgdheid

om uw dierbare


