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Kleine Hulpmiddelen, Groot gemak





Introductie
• Fysieke belasting
• Ideale werkhouding
• Prioriteren

Handelingen 
• Opstaan 
• Achterin de stoel
• Van lig naar zit en andersom
• Draaien in bed
• Bedhoogte
• positioneren

Agenda



Ergotherapeut

Ergonomisch adviseur

Adviseur arbeid en gezondheid

(arbeidsfysiotherapie)

Linda ten Katen



“Health2Work believes the world would be a 

better place if a healthy working environment 

increased fun and job satisfaction making 

people happier and more productive”







Hoe zwaar is een gemiddeld hoofd?

a. 3 kg.

b.5 kg.

c. 8 kg.

d.12 kg.



Minst belastend voor de rug?

A B C D



Rughouding



Rotaties in de rug
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Wat doen jouw Schouders?



Schouders

PIJN!
(hierdoor 

spannen de 
spieren zich)

Constante 
aanspanning spieren 
om houding te 
handhaven…

Slechte 
doorbloeding…

Weefselbeschadiging



A. 10 – 30

B. 30 -50

C. 50 -70

D. 70 -90

Met hoeveel % neem de doorbloeding af bij 10% 
aanspanning van je nek en schouderspieren?



Top- Houding



Herstel



De gevolgen van zitten



Noteer dit kort.

Voorbeelden:

Iemand positioneren in bed

Been op de tillift zetten.

Kies een veel voorkomende uitdaging



• Risico = W x B X E

• Hoe waarschijnlijk is het dat je “last” krijgt

• Hoe vaak wordt je hieraan blootgesteld?

• Hoe ernstig is het effect/ letsel?

Prioriteer jouw uitdaging



Voorbeeld:

• Rugblessure door benen in bed tillen:

• Waarschijnlijkheid = zeer wel mogelijk, 6 punten

• Blootstelling = dagelijks, 6 punten

• Effect = belangrijk, letsel en verzuim, 3 punten

• 6x6x3=108 punten

Deze score geeft aan dat er een belangrijk risico is: maatregelen 

vereist.

Voorbeeld met een echte score
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Opstaan uit een stoel

Oefening:

• Sta zelfstandig op

• Herhaal dit

• Observeer bij elkaar



Opstaan uit een stoel



Doe alsof je minder kracht hebt



Compensaties

• Handen duwen af achter de heupen

• Knieën omhoog en naar beneden gooien

• Heen en weer bewegen bovenlichaam

• Hoe zou je helpen?

• Wat als het zwaarder gaat?



Opstaan uit een stoel



Tilriem/ fleximove



Steunpunten toevoegen



Opdracht:

Zak onderuit

Ga achterin de stoel zitten

1 voor 1

Achterin de stoel verplaatsen



Handige hulpjes:

Achterin de stoel verplaatsen



Hammengang



• Natuurlijk bewegen

• 1 voor 1 omdraaien in bed

• Wat zie je?

Draaien in bed



• Anti-slip bij de voeten

• Schuifkrachten reduceren Wendylet

• Steunpunten toevoegen (bedbeugels) 

Kleine hulpmiddelen in bed



De juiste bedhoogte



De juiste werkhoogte?



• Taakafhankelijk

• Fijn/grof motorisch

• Postuur

• Met glijlaken nog lager!

De juiste werkhoogte?



• Let op de juiste hoogte van het bed

• De draairichting is mede afhankelijk van het postuur.

Draairichtingen en hoogte bed



• Een sterk persoon komt eerst omhoog met zijn hoofd 

en bovenlichaam.

Van lig naar zit op de rand van het bed



• Compensaties

• Afsteunen achter het lichaam

• Hangen aan de papegaai of zorgverlener

• Contragewicht

Van lig naar zit op de rand van het bed



Van lig naar zit kleine hulpmiddelen

+ Verstellingen van het bed

+ Contragewichten van het lichaam

+ Met behulp van FlexiGrip



• Lichaam begeleiden

• Bed verstellingen

• Benen begeleiden

• Diverse hulpmiddelen

Van zit naar lig



Combinaties!



Liggen en positioneren



• Bedankt voor de aandacht!

Denk aan de kleine hulpmiddelen:

• Minder fysieke belasting

• Meer zelfstandigheid

• Goede basis! En groot gemak☺


