A
B

Als de cliënt prettig kan liggen in
bed, zal hij beter uitrusten en
alerter zijn als hij wakker is.
Behalve een goed bed en een
goed matras is ook de houding
erg belangrijk, zeker als hij moeite
heeft om zichzelf in bed te verplaatsen.
De stabiele zijligging is een veel
gebruikte houding. In deze zijligging kan iemand zonder spierspanning toch lekker liggen en
slapen. Zijn ademhaling verloopt
makkelijk omdat speeksel en slijm
minder snel de luchtpijp in zakken. Ook zorgt deze houding voor
een betere drukverdeling door
drukpunten te voorkomen.
Sommige cliënten hebben moeite
om op hun linkerzijde te liggen
omdat ze dan meer last van hun
hart en/of ademhaling kunnen
krijgen. Door niet te ver naar
voren door te rollen en door de
bovenliggende arm te ondersteunen met een kussen kan dat soms
voorkomen worden.

C
D
E

Als de cliënt niet stabiel ligt, kan
je eventueel het bekken iets verder doordraaien en het bovenliggende been dus iets verder naar
voren te leggen. Bedenk ook dat
als je precies op de zij ligt de druk
op de heup en dus het decubitusrisico daar erg groot is. Door iets
verder door- of juist terug te kantelen en dit te ondersteunen met
eventueel een extra kussen spreid
je de druk meer. Wissel dit
uiteraard af: Dat vermindert het
decubitusrisico nog verder.
Het is meestal vervelend om lang
met een voet achter de knieholte
van het andere been te liggen.

Beter is de voet en enkel gelijkmatig ondersteund op het matras te
leggen.
Zorg ervoor dat het hoofd en de
nek ook in een ontspannen houdingliggen: dus niet te ver naar
voren of naar achteren geknikt.
Probeer ook het kussen zo neer te
leggen. Zo komt het hoofd niet te
ver omhoog en zeker te niet ver
omlaag te liggen. Zorg er altijd
voor dat de cliënt jou kan bereiken. Let erop dat de cliënt altijd
bij het alarm kan komen.
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Zorg dat je goed getraind bent, gebruik een goed handboek,
bekijk de filmpjes op www.goedgebruik.nl en oefen!
Volg altijd de gebruiksaanwijzing van een hulpmiddel en hou die bij de hand.
Leg afspraken vast op een transferprotocol en werk met goed onderhouden hulpmiddelen.

Disclaimer • Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de schrijvers, noch de uitgever stellen zich echter aansprakelijk voor
eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in deze uitgave. Ondanks de informatie in deze uitgave zal altijd de
officiële gebruiksaanwijzing van hulpmiddelen gevolgd moeten worden en zodoende voorrang moeten krijgen boven de informatie in deze uitgave.
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