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Lumbostaten, buikgordels en korsetten op maat met kleur! 

Lumbostaten op maat zijn reeds lang een prima en betaalbaar middel tegen rugpijn.  Jaarlijks worden 
hiervan 12.000 exemplaren voorgeschreven.  Onze klanten vragen evenwel in toenemende mate, op aan-
geven van hun patiënten, om de ‘klassieke’ lumbostaat wat actueler en kleuriger te maken.  Het atelier 
van BMC maakt dit mogelijk met een aantal variaties : bijv. met een kleur die aansluit bij de huisstijl van 
uw bedrijf en/of met het innaaien van uw bedrijfslabel.  Indien u hiervoor interesse heeft, neem contact 
op met ons om één en ander te bespreken. 
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Maatname 

Uiteraard kent u als orthopedisch verstrekker het best uw patiënt en zijn/haar behoeften.  Maar om de 
communicatie met ons atelier zo vlot mogelijk te laten verlopen en zo kostbare tijd te winnen vragen 
wij u met onderstaande meetinstructies (o.b.v. ons maatblad) rekening te houden en vooral het maat-
blad zo volledig mogelijk in te vullen : 

BMC

Omtrek : 
− A – A’ : omtrek t.h.v. onderste ribben (zodat de lumbostaat bij het zitten niet onder de ribben
 terecht komt 
− B – B’ : omtrek van de taille; het smalste deel van het bovenlichaam; in principe t.h.v. de navel 
− C – C’ : omtrek t.h.v. de heupkam 
− D – D’ : omtrek t.h.v. het breedste deel van het zitvlak 

Rughoogte : 
− E – F : bovenkant (ter hoogte van onderkant schouderbladen of BH-bandje bij dames) tot taille 
− F – G : taille tot onderkant (steeds tot 2 vingers boven zitvlaklijn) 
− E – G : totale rughoogte 

Hoogte buikstuk : 
− H – I : bovenkant t.h.v. zwevende ribben tot taille 
− I – J : taille tot het schaambeen/pubis zonder hinder in de lies bij het zitten 
− H – J : totale hoogte van het buikstuk 

Aandachtspunten bij : 
− Chauffeurs : laten zitten bij “de pas” om hinder in de lies en op de onderste ribben te voorkomen 
− Bejaarde dames : vaak een gebrek aan buikspieren; daarom aandringen om de lumbostaat niet  
 altijd te dragen om de buikspieren niet luier te maken. 
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Vernieuwd en verbeterd maatblad 

Ons maatblad is op diverse punten vernieuwd en verbeterd. U kan dit copiëren of
er een aantal van opvragen. Bovenal vragen wij u elk maatblad volledig in te vullen en
desnoods aan te vullen met een schets of foto.  

Materialen 

a) Tijk (zware katoenen korsetstof) 
b) Voering (iets lichtere katoenen korsetstof) 
c) Elastiek (damier, tricot of tulle) 
d) Sergé 
e) Trekband 
f) Baleinen & spiraalbaleinen 
g) Riemen & gespen of velcroriemen & passanten 
h) Buikstuk (tijk, voering & mousse) 
i) Afboordelastiek midden pluis 
j) Etiket wasvoorschriften 
k) Etiket klant 
l) Garen 

Wasvoorschriften 

 machinewasbaar tot 40° 

 handwas 

 niet drogen in droogtrommel 

 chemisch reinigbaar, behalve met trichoretheen 


