
Mennonietenbuurt 29
1427 AX  Amstelhoek
Tel: 0297 - 760 001

Dit is een uitgave van Urifoon BV. Sinds 1954 bieden wij plaswekkers 
en de daarbij behorende training aan. Mede door de feedback van 
onze duizenden klanten hebben we de training met onze persoonlijke 
begeleiding ontwikkeld tot een niveau waarop ruim 90% van de 
gemotiveerde kinderen binnen 3 maanden zindelijk is. 

Bedplassen en broekplassen
Omdat wij dagelijks bij onze klanten ervaren hoeveel het zindelijk 
worden doet met het zelfvertrouwen van mensen, wilden we graag 
ook oplossingen bieden tegen broekplassen. Met onze dagwekkers, 
plashorloges en het modieuze én absorberende ondergoed van 
Underwunder® verhelpen wij ook dat probleem. Zo bieden we vele 
effectieve oplossingen om het leven van mensen met een plaspro-
bleem veel aangenamer te maken.

Onze werkwijze wordt gewaardeerd en wij werken dan ook al jaren  
nauw samen met vele medische specialisten, huisartsen, 
bekkenfysiotherapeuten, ziekenhuizen, plaspoliklinieken, 
het Droogbed- en Bekkencentrum en Jeugdgezondheidszorg.

Verkooppunten
Onze producten zijn naast onze websites ook verkrijgbaar via een 
groot aantal thuiszorgwinkels en andere speciaalzaken.

Wilt u informatie of advies?
Op onze sites www.urifoon.nl en www.underwunder.nl vindt u 
uiteraard alle informatie. Maar u kunt ons natuurlijk ook bellen van 
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 
0297 – 760 001. Mailen kan natuurlijk ook naar info@urifoon.nl 
of info@underwunder.nl.

Indien u aanvullende bent verzekerd is de kans groot dat de plaswek-
ker geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar wordt vergoed!
U  kunt uw mogelijkheden eenvoudig controleren op
www.urifoon.nl/vergoedingen.

U kunt ons ook even bellen op tel 0297 – 760 001. Dan controleren 
we direct aan de telefoon voor u uw mogelijkheden. 

Bij verreweg de meeste zorgverzekeraars verzorgen wij voor u de 
declaratie, zodat u niets hoeft voor te schieten. En wij sturen de 
verpakking ook nog gratis naar het door u gewenste adres. 
Wel zo handig! 

Voor Underwunder® ondergoed adviseren wij u zelf contact op te nemen 
met uw zorgverzekeraar om de hoogte van de vergoeding te controleren. 
Deze is namelijk veelal gerelateerd aan de persoonlijke situatie.

Under Wunder®

 Special Underwear. Feel good. Feel safe.

Na een succesvolle training van mijn zoon van 10 nu een nieuwe training 
starten met mijn dochter van 6. Hopelijk is zij ook net als haar broer binnen 
twee maanden volledig droog!!!! 

Petra, 10-03-2014

Wekker werkt goed en zoon is inmiddels droog. Vooral blij met de snelle 
levering, afhandeling en goede service.

Antoinet, 22-01-2014

In twee maanden hebben wij de plaswekker training afgerond. Ik kan het 
iedereen aanbevelen. Zeer goede ervaring met Urifoon. Goede telefonische 
bereikbaarheid, zeer klantvriendelijk en heel aardig, be trokken personeel. 
Na een paar weken deed de adapter het niet meer, kreeg meteen zonder extra 
kosten een nieuwe plaswekker toegezonden. De volgende dag had ik hem al 
in huis. Na a� oop van de training kreeg mijn dochter een hele leuke, met de 
hand geschreven kaart om te feliciteren. Dat was erg leuk! Ook hele vlotte 
afhandeling na het retour sturen van de wekkers. Meteen een eindfactuur via 
de mail. Uitstekende service! Het hele team van Urifoon, bedankt! Ik heb nu 
een hele blije dochter thuis.

Kaatje, 25-02-2014

Onze dochter van 6 was al na 1,5 maand zo zeker van zichzelf dat ze 
zei ook zonder wekker te kunnen. Deze leeftijd is ideaal voor het 
stickersysteem, dat was een grote motivering. Nu kan ze deze zomer met een 
gerust hart op kamp met haar vriendinnetjes!

Judith, 06-02-2014

Hierbij een aantal reacties uit ons Gastenboek van klanten die onze 
plaswekker hebben gebruikt. Wij nodigen u graag uit om veel meer 
ervaringen te lezen op www.urifoon.nl.

REACTIES VAN KLANTEN HEEFT U RECHT OP EEN VERGOEDING?

 bedplassen    broekplassen  ongewenst urineverlies

ER IS EEN OPLOSSING!

Urifoon is een familiebedrijf en sinds 1954 gespecialiseerd in het oplossen van plasproblemen.
Wij vinden persoonlijke betrokkenheid, kwaliteit en goede service vanzelfsprekend.

PLASPROBLEMEN?



EXTRA ZEKERHEID VOOR KINDEREN BIJ HET 
VERLIES VAN URINE/ONTLASTING

BROEKPLASSENBEDPLASSEN

Heeft u net als 1 op de 4 vrouwen last van ongewenst 
urineverlies. Gebruikt u met tegenzin vaak inlegkruisjes om de 
urine op te vangen? Of voelt u zich ongemakkelijk in uw huidige 
absorberende ondergoed? Dan is Underwunder® uw oplossing!

Het modieuze ondergoed van UnderWunder® is uitermate geschikt 
als incontinentie ondergoed en heeft als uniek voordeel dat het er 
niet als zodanig uitziet. Underwunder® is speciaal ontwikkeld voor 
mensen die zich willen beschermen tegen een (hele) vervelende 
kwaal. En die ook ongeremd willen kunnen bewegen om van het 
leven te genieten. Zich veilig willen voelen, ondanks het urinever-
lies. En zich zelfverzekerd willen voelen, door het blijven dragen van 
normaal ondergoed. 

Underwunder® is in de maten S t/m XXL en in steeds meer kleuren 
en modellen beschikbaar. Zie ook www.underwunder.nl voor het 
gehele portfolio. Uiteraard ook voor Heren.

Under Wunder®

 Special Underwear. Feel good. Feel safe.
Under Wunder®

 Special Underwear. Feel good. Feel safe.

Het speciale Underwunder® ondergoed ziet er uit als hip ondergoed 
en is voorzien van een speciaal absorptiekruis voor extra bescher-
ming tegen urine en/of ontlasting. Een ongelukje wordt hierdoor 
gecamoufleerd en opgevangen zodat kinderen zich daarover geen 
zorgen meer hoeven te maken. Kinderen voelen zich veilig en zelfver-
zekerd met Underwunder®.

Beschikbare maten voor kinderen: 
86/92 tot en met  170/176.

Wasvoorschrift

Meest populaire modellen voor jongens

Meest populaire modellen voor meisjes

U kunt 12 verschillende alarmmomenten per dag programmeren 
en kunt kiezen uit trillen, geluid of een combinatie.

Oorzaak Men voelt niet dat men 
plast of men verliest 

onbewust urine 

Plassen wordt 
te lang uitgesteld

Oplossing Plaswekker voor overdag 
of Underwunder® 

ondergoed

Plashorloge of 
Underwunder® 

ondergoed 

De meeste kinderen zijn voor hun 4e jaar overdag zindelijk, maar 
helaas lukt het niet iedereen. Plasongelukjes overdag zijn extra 
vervelend, want het is vaak zichtbaar voor anderen en het ruikt niet 
prettig. Zodra kinderen daar opmerkingen over krijgen van anderen 
raakt dat het zelfvertrouwen van het kind en kan het de ontwikkeling 
beïnvloeden. Gelukkig zijn er diverse oplossingen die effectief werken.

Plaswekker voor overdag 
(Sensorbroeken dienen hierbij apart te worden aangeschaft)

Mars Apollo
Alleen zacht geluid Instelbaar geluid/tril
 

“De plaswekker is de beste methode om 
kinderen die bedplassen van dit ongemak 
af te helpen!”
 
dr. Frank J.M. Van Leerdam
Promotieonderzoek VU Medisch Centrum (2005)

De sensorbroeken zijn beschikbaar 
in de maten 104 t/m XXL en kosten € 19,95 per stukin de maten 104 t/m XXL en kosten € 19,95 per stuk

Plashorloges

Onbezorgd kunnen sporten, 
ook al verlies ik af en toe urine? 
Ik kan dat! Ik voel me veilig en zeker 
met het mooie én absorberende ondergoed 
van UnderWunder.

Slip Dames Slip met kant Hipster Dames Boxer Heren

EXTRA ZEKERHEID VOOR VOLWASSENEN BIJ 
HET VERLIES VAN URINE/ONTLASTING

Zodra het bedplassen als een probleem wordt ervaren, heeft het een 
negatieve invloed op de ontwikkeling van uw kind. Veelal veroorzaakt 
door door schaamte of het niet durven logeren (bv. schoolkamp). 
Wetenschapper zijn het er over eens: Het probleem bedplassen 
ne geren is zorgwekkend! (Professor C.K. Yeung, voormalig vz ICCS).

Bij elke plaswekker zitten motiverende scorekaarten en mag het kind 
dagelijks een stimulerende sticker plakken. Tevens kunt u gebruik maken 
van onze persoonlijke en deskundige begeleiding. Deze begeleiding is 
er op gericht de training zo effectief en efficiënt mogelijk te laten door-
lopen. Ons belangrijkste doel is namelijk elke training succesvol af 
te laten ronden. Dus wij zijn betrokken en oprecht geïnteresseerd in de 
voortgang gedurende de training. Onderzoek toont aan dat veel ouders 
én kinderen ook echt baat hebben bij onze begeleiding en persoonlijke 
adviezen.

Onze beste plaswekkers

Mickey Contessa Contessa 
+ trilelement

Luid alarm Extra Luid alarm Extra Luid alarm + trillen

KENMERKKENMERK KENMERK


