Het is ook mogelijk cliënten onder te verdelen in
drie Mobiliteitsklassen. Vaak zijn die aangeduid met
rood, oranje en groen. De laatste jaren zien we dat
deze indeling steeds meer wordt verlaten en dat
men kiest voor de indeling in vijf klassen. Je ziet de
indeling in vijf Mobiliteitsklassen bijvoorbeeld terug
in het GebruiksBoekje, het Hulpmiddelenboekje en
de TilThermometer van de Gehandicaptenzorg. Ook
de indeling die ArjoHuntleigh, een leverancier van
hulpmiddelen bijvoorbeeld hanteert, gaat uit van vijf
Mobiliteitsklassen. Deze zijn aangeduid met de namen Albert, Barbara, Carl, Doris en Emma (A tot en
met E)6 en sluiten naadloos aan bij de hierboven beschreven vijf Mobiliteitsklassen. Als je nog gewend
bent aan de drie klassen is het overgaan naar vijf
klassen redelijk eenvoudig. De groene cliënten vallen namelijk in Mobiliteitsklassen A of B, de oranje
in C en de rode in D of E.

groen

geel

rood

De drie mobiliteitsklassen, aangegeven met drie kleuren onderverdeeld in drie klassen8
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Een tweede pijler van het bouwwerk van ergonomie
in de zorg bestaat uit de zogenaamde Praktijkrichtlijnen fysieke belasting. Die geven precies aan wanneer een bepaalde handeling, bijvoorbeeld het tillen
van een waszak, het wassen van een cliënt op bed,
of het aantrekken van steunkousen, te zwaar wordt.
Met andere woorden, wanneer fysieke belasting
over gaat in fysieke overbelasting. Wanneer dat
laatste het geval is geven de Praktijkrichtlijnen aan
hoe lang je dat mag volhouden of welk type (til)hulpmiddel er gebruikt moet worden. We schrijven met
opzet ‘moet’ want de Arbeidsinspectie controleert
op de naleving van deze Praktijkrichtlijnen. De Praktijkrichtlijnen zijn opgesteld voor de GGZ, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorginghuizen, thuiszorg,
gehandicaptenzorg en de ambulancezorg. Hoewel
er per branche detailverschillen zijn, is de kern hetzelfde. Je kunt de Praktijkrichtlijnen voor je branche
vinden in de op het internet beschikbare Arbocatalogus van jouw branche (kijk voor de adressen achterin deze pocket) of op www.gezondenzeker.nl.
De academische ziekenhuizen nemen hierin een
wat afwijkende plaats in. Men werkt daar met het
ALARA-principe. Dat staat voor As Low As Reasonably Achievable, met andere woorden: zo laag als
redelijkerwijze bereikbaar is. In de praktijk betekent
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dat, dat men er naar streeft de fysieke belasting van
de zorgverleners zo laag als redelijkerwijs mogelijk
is te houden. De academische ziekenhuizen hebben
dan ook niet gekozen voor concrete Praktijkrichtlijnen zoals de andere branches in de zorg die wel
hebben. Het gebruiken van instrumenten zoals de
TilThermometer, BeleidsSpiegel en de Rug- of RisicoRadar is daarom ook lastig in de academische
ziekenhuizen. Wel kunnen ergocoaches in academische ziekenhuizen probleemloos gebruik maken van
alle oplossingen, tips en suggesties die in deze pocket, alle andere uitingen van het project ‘Gezond &
Zeker’ en Arbocatalogi van de andere zorgbranches
zijn te vinden. Specifieke informatie voor ergocoaches in de academische ziekenhuizen is te vinden
op www.dokterhoe.nl.

voor fysieke belasting moet in de zorginstellingen
meestal nog het nodige worden gedaan. De meeste
medewerkers in de zorg zijn niet op de hoogte van
het bestaan, of hebben een vaag idee ervan. Ergocoaches kunnen aan de bekendheid van de Praktijkrichtlijnen een bijdrage leveren door deze steeds
als uitgangspunt te nemen voor hun handelen.

Houd er rekening mee dat er twee soorten Praktijkrichtlijnen zijn: voor de medewerkers die direct
contact hebben met cliënten (de zorgverleners)
en de medewerkers die niet direct contact hebben
met cliënten (ook wel medewerkers van de ondersteunende diensten genoemd). We hebben in deze
mini-pocket de kern van Praktijkrichtlijnen voor
zorgverleners en alle Praktijkrichtlijnen voor medewerkers met niet cliëntgebonden taken weergegeven. Aan de bekendheid van de Praktijkrichtlijnen
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De Praktijkrichtlijnen in het kort voor de Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en de Thuiszorg (VVT). Voor een uitgebreide versie
kun je het beste kijken op de Arbocatalogus. Als je niet werkt in
de VVT zijn de Praktijkrichtlijnen op bepaalde onderdelen soms
net even anders. Kijk daarom altijd op de Arbocatalogus van je
eigen branche.
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Als de cliënt kan (gaan) staan maar steun
nodig heeft, enigszins kan steunen op één
of twee benen, de bedoeling begrijpt en
geen schouderproblemen heeft dan is er
een stalift of een vergelijkbaar opstaphulpmiddel nodig.

Als de cliënt hulp nodig heeft bij het aan- of
uittrekken van steunkousen van drukklasse 2
of hoger, moet er een aan- en uittrekhulpmiddel worden gebruikt. Een glad kousje voldoet
niet.

Als de cliënt veel steun nodig heeft bij het
uit de stoel of bed komen en niet of nauwelijks gewicht kan nemen op de benen en/of
er zijn problemen met de schouders, dan is
er een passieve tillift nodig.

Als de cliënt wondverzorging krijgt, zorg
dan voor een goede werkhoogte (gebruik
een wondverzorgingskrukje, hoog-laag douchestoel, elektrisch hoog-laag bed of een
vergelijkbare oplossing).

Als de cliënt steun nodig heeft bij de transfers binnen de grenzen van het bed, daarbij
zelf beperkt kan bewegen en/of zorg op
bed nodig heeft, dan is altijd een elektrisch
hoog-laag bed noodzakelijk en vaak ook
een glijzeil of kleine hulpmiddelen (zoals
een papegaai).

Gebruik een in hoogte verstelbare douchestoel, of een vergelijkbare oplossing, als de
cliënt zittend wordt gedoucht.
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PRAKTIJKRICHTLIJNEN VOOR MANOEUVREREN
Een speciale plaats binnen de Praktijkrichtlijnen is
ingeruimd voor het manoeuvreren met zogenaamd
‘rollend materiaal’. In gewoon Nederlands, dingen
op wielen, denk aan rolstoelen, etenskarren, transportkarren, bedden en tilliften. De Praktijkrichtlijnen
zijn daarover helder. Je mag niet meer dan 20 kilo
duwen of trekken aan een rollend object. Omdat het
lastig is te bepalen of je over deze grens heen gaat,
zijn de zogenaamde KarVragen geformuleerd. Als
je op deze zes vragen allemaal ‘ja’ kunt antwoorden, dan is het manoeuvreren waarschijnlijk niet te
zwaar. Dat wil echter niet zeggen dat je ook altijd op
een gezonde, ergonomische manier manoeuvreert.
Dat gaat meestal niet vanzelf. Houd je daarom ook
aan de RijRegels. Als je dat doet (en je hebt ‘ja’
gescoord op alle KarVragen) dan kun je er vrij zeker
van zijn dat je je lijf niet overbelast bij het manoeuvreren.
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De kracht voor het verrijden moet beneden de
20 kilogram blijven. Dat is meestal het geval als
de zes KarVragen allemaal met ‘ja’ worden beantwoord8:
1 Heeft het object goede en soepel lopende wielen?
2 Hebben de wielen een doorsnede van 12 centimeter of meer?
3 Is het totaalgewicht van het object minder dan
300 kilo?
4 Kan overal over gladde, harde en horizontale
vloeren gereden worden?
5 Zijn gedurende de hele transportweg drempels
afwezig?
6 Zijn er handvatten of goede duwplaatsen op een
juiste (instelbare) hoogte?
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Ook al voldoet het object waarmee je wilt manoeuvreren aan
de KarVragen, dan moet je nog steeds op een goede manier
duwen en trekken. Houd je daarom aan zes RijRegels:
1 Maak gebruik van je lichaamsgewicht. Ga naar voren
hangen als je duwt en naar achteren als je trekt.
2 Duw en draai nooit tegelijk; doe óf het een óf het ander.
Zorg dat je handen en je voeten in dezelfde richting
wijzen.
3 Als je draait, loop dan zelf om het object heen en neem
het in die beweging met je mee. Het object zal dan soepel
om zijn as draaien. Laat het object nooit om jou heen
draaien: je verwringt dan je rug. Probeer het maar eens
door te rijden met een vol winkelkarretje.
4 Plaats één voet op het onderstel of een richel als dat mogelijk is. Dat helpt bij het duwen. Als de zwenkwielen nog
niet in de juiste richting staan, kun je ze op deze manier
in de juiste rijrichting krijgen, zonder dat je met je armen
hoeft te sjorren.
5 Beweeg gelijkmatig en rustig. Plotselinge bewegingen
zijn slecht voor je lichaam en bij het manoeuvreren met
een rolstoel ook onplezierig voor de cliënt.
6 ‘Keep them rolling’: vermijd veelvuldig stoppen en starten
wanneer je over langere afstanden moet rijden.
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LEER MEER ...
OVER MANOEUVREREN
ergocoaches nummer 12, ‘Rijden’.
voor ergocoaches nummer 21, ‘Rijden met
rolstoelen’.
je de RijRegels aan de hand van plaatjes en
filmpjes uitgelegd.
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Erg belangrijk voor een effectief preventiebeleid
fysieke belasting is het zogenaamde Transferprotocol.
Op een Transferprotocol staat per cliënt exact aangegeven hoe de transfers dienen te verlopen. In de praktijk zijn er meerdere namen in omloop, bijvoorbeeld
Tilprotocol, Bewegingsprotocol of Mobiliteitsprotocol.
We bedoelen daarmee steeds ongeveer hetzelfde:
een formulier waarop voor elke individuele cliënt de
afspraken staan over hoe fysiek belastende handelingen uitgevoerd moeten worden. In de Arbocatalogi
is afgesproken dat een Transferprotocol standaard
in elk zorgdossier moet zitten. De Arbeidsinspectie
toetst dit, ook in hoeverre de afspraken actueel zijn.
Afhankelijk van het type zorg (kortdurend, langdurend) wordt het Transferprotocol bij de opname of
intake ingevuld en regelmatig, bijvoorbeeld bij elke
cliëntbespreking, langsgelopen. Bij de kortdurende
zorg, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, is een dergelijke procedure meestal niet zinvol. Daarom wordt
er daar meer en meer gewerkt met bijvoorbeeld
standaard post-operatieve protocollen waar ook de
transferproblematiek in is verwerkt. Dit laatste type
protocol is niet cliëntspecifiek maar aandoenings- of
ingreepspecifiek. Denk bijvoorbeeld aan het revalidatieproces na een heupoperatie: dat is over het
algemeen vrij standaard.
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Met een goed ingevuld Transferprotocol worden
zorgverleners tegen overbelasting beschermd en
wordt de cliënt ook steeds op dezelfde, meest optimale wijze begeleid. De afspraken op basis van de
Praktijkrichtlijnen zijn op deze manier teamafspraken geworden waarin tevens integraal de afspraken
met de cliënt en zijn of haar eventuele mantelzorger
verwerkt zijn. Ze zijn helder, concreet en toetsbaar.
Deze eenduidigheid maakt ook het stap voor stap
invoeren en bekrachtigen van de Praktijkrichtlijnen
makkelijker. Het Transferprotocol vertaalt als het
ware de Praktijkrichtlijnen naar de concrete situatie bij elke cliënt. Bijkomend voordeel is dat door
het feit dat er bewust nagedacht en overlegd moet
worden over de meest optimale techniek of het
meest optimale hulpmiddel, er steeds meer kennis
en ervaring wordt opgebouwd in de teams. Er moet
immers iets ingevuld worden en dat moet veilig zijn.
Een Transferprotocol maakt jouw taak als ergocoach lichter en makkelijker.

‘Zeker voor de mopperaars kan een Transferprotocol goed helpen: het is gewoon de afspraak.
Je gaat toch ook niet elke keer overleggen en
discussiëren over de noodzaak van schone lakens?’
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LEER MEER ...
OVER HET GEBRUIK VAN TILHULPMIDDELEN
Doordat we veel gebruik maken van tilhulpmiddelen lopen we de kans de cliënt te gaan
zien als een te tillen last of een ‘D’ die in een
tillift moet. Maar het had je moeder, je opa of
je buurman kunnen zijn. Om die gevoeligheid
te behouden is het goed om de dvd ‘Een tillift
thuis’ te bekijken, zie www.goedgebruik.nl.
begeleid.

handeling.

cliënt zorg komen verlenen.
in organisatie. Je maakt mensen daardoor meer bewust
van wat ze precies doen en deelt dat met elkaar.
wordt minder (het gaat altijd op dezelfde manier).
delen, ook voor manuele technieken en het wassen,
douchen, baden.
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Het invullen van de Transferprotocollen kan door de
zorgverleners zelf, eventueel met assistentie van
een ergocoach of gespecialiseerd paramedicus gedaan worden. Dit invullen gaat steeds vaker digitaal.
Zo wordt het makkelijker om Transferprotocollen digitaal aan te passen, te voorzien van pictogrammen
en centraal op te slaan. Slimme systeembeheerders
koppelen de ingevulde Transferprotocollen op hun
eigen intranet aan de TilThermometer zodat er altijd
een actueel beeld is van de zorgbelasting en in hoeverre de zorgverleners werken conform de Praktijkrichtlijnen. Voor jou als ergocoach betekent dit dat
je enig inzicht moet hebben in het beoordelen van
de mooie grafieken en tabellen die hieruit rollen.

LEER MEER ...
MET DE VOLGENDE TILNASLAGWERKEN

Spreek goed af wanneer een Transferprotocol ingevuld moet worden, door wie dat gebeurt, wie het
protocol bijhoudt, waar het te vinden is en wie toeziet op de naleving daarvan. In de meeste instellingen is dat de eerstverantwoordelijke zorgverlener.
De ergocoach ondersteunt dan gevraagd en ongevraagd. Gebruik daarbij een zogenaamd Tilnaslagwerk. Daar staan alle transfertechnieken, manueel
en met hulpmiddelen, stap voor stap uitgelegd. Op
het Transferprotocol hoef je dan alleen het nummer
of het pictogram van de techniek op te schrijven (of
te plakken). De pictogrammen kun je desgewenst
op een stickervel afdrukken, de stickertjes kun je
vervolgens op je Transferprotocol plakken.

LEER MEER ...
OVER TRANSFERPROTOCOLLEN
Transferprotocollen_hoe_en_wat.pdf10

Elsevier Gezondheidszorg.
Een werkpakket om zelf mee aan de slag te
gaan in het kader van de Praktjikregels24.
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