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Dit boekje is ontwikkeld om zowel uw efficiëntie als uw veiligheid te verbeteren door een patiënt
in bed moeiteloos te manoeuvreren en te vervoeren. Onze aanbevelingen zijn van toepassing bij
het verplaatsen van een bed via zowel het voeten- als het hoofdeind, met één of meer personen.
Door het aangeven van de juiste houdingen en technieken zullen deze adviezen u helpen bij het
tegengaan van klachten aan het bewegingsapparaat bij uw werk in de gezondheidszorg.

Controleer de remmen.
Deze patiënt moet in een bed verreden worden.
Controleer voordat u gaat duwen of trekken of
de stekker van het bed uit het stopcontact is en
of de wielremmen vrij staan. Door het trekken
of duwen van een geremd bed kunt u ernstig
letsel oplopen.
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Controleer de wielen.
Zorg ervoor dat de wielen in de richting van de bedoelde beweging staan. Als dat niet zo is laat
u de onderkant van het bed een kleine zijwaartse beweging maken door met uw lichaamsgewicht
even tegen het bedhek te leunen . U ziet nu dat de wielen in de juiste richting gaan staan.
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Gebruik uw power zone.

Gebruik bij het trekken uw volledige handen.

Zorg voor de juiste hoogte van het bed voordat u gaat duwen of trekken. Trek of duw vanuit uw
‘power zone’. Dit gebied loopt van uw heupen tot halverwege uw borst. Als het bed te hoog of
te laag is komt er teveel spanning op uw schouders of uw
rug. Daarnaast hebt u extra kracht nodig zodat uw werk
vermoeiender wordt.

E

Trek niet met uw vingers. Verdeel de kracht

over de sterkere gewrichten van uw pols
en de kleinere gewrichten van uw vingers.

B

ls u het bed trekt gebruik dan uw volledige
A
handen. Dit geeft een betere grip.
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Gebruik uw lichaamsgewicht.
Maak bij het trekken van het bed volledig gebruik van uw lichaamsgewicht. Dit doet u door met

een ontspannen lichaam achterover te leunen

, zoals een windsurfer. Zet één voet voor de andere.

In deze situatie is de schouder het meest gevoelige, kwetsbare gebied. De schouder is een ‘los’ en in
zekere zin onstabiel gewricht. Het gewricht moet worden gestabiliseerd door een gecoördineerde
actie van een aantal spieren. Het plotseling uitoefenen van grote krachten kan gemakkelijk leiden
tot beschadigingen aan het gewricht, de pezen, slijmbeurzen of ligamenten.
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Liever duwen dan trekken.
Als u kunt kiezen is duwen beter dan trekken. Dit geldt niet zozeer voor uw rug, nek of schouders,
maar wel voor de pezen in uw onderarm. Deze zijn het zwakste deel in de keten en bij het duwen
heeft u die pezen niet nodig.

Duw met het onderste deel van de palm
van uw handen.
E

Pas op voor sterk gebogen polsen.

Uw spieren en gewrichten, zoals uw benen,
armen en knieën, zijn meestal het sterkst in
een neutrale of gemiddelde stand.

B

H
oudbijhetduwenuwpolsenzoveelmogelijk
in een neutrale stand. Duw zoveel mogelijk
met het onderste deel van de palm van uw
hand. Houd ook uw armen recht.
Het buigen van uw armen is niet echt ‘verkeerd’,
maar het kost nodeloze energie.
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Bouw kracht op.
B

Start de beweging langzaam en bouw de

kracht geleidelijk op. Tel in uw hoofd tot drie.
Bij en begint u met het opbouwen van
kracht, en bij begint het bed te bewegen.
In de meeste gevallen, afhankelijk van uw
eigen lichaamsgewicht en het gewicht van
de patiënt, is het voldoende de voet op te
tillen die het dichtst bij het bed is . Het bed
zal nu zonder inspanning gaan rijden. Door
het opbouwen van kracht is er beduidend
minder kans op letsel aan spieren, pezen,
slijmbeurzen en ligamenten… en op pijn.
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Begin niet explosief.
Het explosief beginnen met
bewegingen kan ernstig letsel veroorzaken.

E

D
itisdebelangrijkste‘nietdoen’bijhetrijden
met bedden. Toch is dit voor veel medewerkers
de normale manier van werken. Pas op,
door het explosief beginnen met bewegingen
kan ernstig letsel optreden.
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Stop geleidelijk.
Het opbouwen van kracht is niet alleen belangrijk bij de start. Ook het met een ruk stoppen
van het bed zorgt ook voor overbelasting. Bovendien is het onprettig voor de patiënt. Stop het
bed op een soepele manier door achterover te leunen en optimaal gebruik te maken van uw
lichaamsgewicht .

Het met een ruk stoppen van het bed
leidt tot overbelasting van uw lichaam.
En is bovendien is het onprettig voor de patiënt.
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Verdraai uw rug niet.
Hoewel uw rug een geweldig knap systeem is, kan het regelmatig draaien ervan tijdens het rijden
met een bed gemakkelijk tot overbelasting van de rug leiden. Daarom is het belangrijk om het
stuurwiel of vijfde wiel te gebruiken. Anders gaat het bed zijwaarts bewegen en moet u uw rug
draaien om het op koers te houden. Dat voelt u ook gebeuren met een supermarktkarretje met
één slecht wiel. Om het op koers te houden moet u uw rug draaien.

Trek of duw een bed nooit met een gedraaide rug.
Dit leidt gemakkelijk tot overbelasting en pijn.
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Blijf op koers.
Duw het bed altijd zonder uw rug te draaien.
Ook als u een bocht maakt. Als u het alleen
doet maakt een stuurwiel of vijfde wiel dat
veel gemakkelijker. Anders blijft het bed
niet rechtuit gaan en zal het u veel moeite en
mogelijk verdraaide houdingen kosten om het
op koers te houden. Maar ook als u het bed
samen met een collega verrijdt gaat dat met
een stuurwiel of vijfde wiel veel eenvoudiger.
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De medewerker duwt het bed en het rijdt naar
opzij omdat er geen stuurwiel of vijfde wiel is.
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Probeer het!
U hebt een stuurwiel als u één van de wielen van uw bed blokkeert (niet remt).
Dit doet u door het rem-/stuurpedaal in de bovenste stand te zetten.
Nu kan één van de wielen niet meer om zijn as draaien. Dit helpt om het
bed op koers te houden, niet uw rug te verdraaien en pijn te voorkomen.

Zorg ervoor dat het stuurwiel
aan de andere kant van
het bed zit dan de kant waar u duwt.
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Gebruik het vijfde wiel.

Als uw bed een vijfde wiel heeft kunt u dit inschakelen door het rem-/
stuurpedaal omhoog te trekken. Als u een klik hoort is het vijfde wiel
ingeschakeld. Als u geen klik hoort en het bed opzij voelt gaan stopt
u het bed en duwt u het bed heel lichtjes opzij totdat u de klik hoort.

Het vijfde wiel is een extra wiel in het midden
van het bed. Als het rem-/stuurpedaal omhoog
staat werkt uw vijfde wiel. Met deze slimme
optie houdt u het bed eenvoudiger op koers.
Bovendien heeft u minder ruimte nodig om te
manoeuvreren, en dat is een groot voordeel
bij weinig ruimte.
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Met het vijfde wiel ingeschakeld is het ook eenvoudig een 360 graden
bocht te maken. Stuur het bed al duwend een hoek om.

Probeer het. Het is leuk om te doen.
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Weinig ruimte? Ontgrendel het vijfde wiel of stuurwiel.
In principe kunt u het stuurwiel of vijfde wiel
bijna altijd ingeschakeld houden.
Alleen als u het bed opzij moet duwen in een
beperkte ruimte is het beter om het stuurwiel
of vijfde wiel uit te schakelen. Dit doet u door
het rem-/stuurpedaal in de middelste stand
te zetten. Als u de klik hoort is het vijfde wiel
uitgeschakeld.

Nu kunnen alle vier of vijf wielen om hun
as draaien. Het bed beweegt nu net als een
karretje in de supermarkt. Moeilijk rechtuit
te rijden, maar eenvoudig opzij te duwen.

klik
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Opnieuw, pas op uw rug niet te verdraaien.
Dit betekent mogelijk dat u om het bed heen
moet lopen en het mee moet nemen.
Denk er ook aan nooit explosieve bewegingen
te maken. U kunt tegen het bedhek leunen
om de beweging te beginnen. Als u uw
lichaamsgewicht goed gebruikt hoeft u soms
niet eens uw armen te gebruiken.
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Kijk vooruit.
Kijk als u het bed
door de gang rijdt, altijd zo
ver mogelijk vooruit.
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Werk samen.
In sommige ziekenhuizen worden patiënten in bedden vervoerd door
twee medewerkers. Dit is omdat het in een acute situatie beter kan zijn
om over twee medewerkers te beschikken. Ergonomisch gezien is het
niet nodig om Hill-Rom bedden te verrijden met twee medewerkers.
Als het bed echter toch verreden wordt door twee medewerkers is het
beter het bed op een hoogte te brengen die voor de twee personen
optimaal is. Als het hoofdeinde van het bed niet in hoogte verstelbaar is,
moet de medewerker met de daarbij best passende lengte het hoofdeinde
nemen. Aangezien het voeteneinde in hoogte verstelbaar is kan de andere
medewerker kleiner of groter zijn.
Zodra het bed begint te bewegen draait de medewerker die trekt zich
om en gaat aan de zijkant van het bed lopen. Hij trekt niet echt meer
echt maar zorgt ervoor dat de patiënt veilig wordt vervoerd.
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Tel.
Als u het bed verrijdt met twee medewerkers,
begin de beweging dan altijd precies tegelijk.
Doe dit weer door tot drie te tellen. Bouw kracht
op bij en en begin te bewegen bij .
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Houd het bed in beweging.
Plan het vervoer goed zodat u zo min mogelijk
hoeft te stoppen en te starten, verwijder
bijvoorbeeld obstakels in de gangen, vraag
een collega te helpen met het openen van
deuren, etc. Dit vermindert de belasting voor
het betrokken personeel en vermindert het
ongemak voor de patiënt door veelvuldig
stoppen en starten.
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Elke stop is voor u vermoeiend
en ongemakkelijk voor de patiënt.
Houd het bed dus in beweging.
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