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Als de cliënt niet meer helemaal
zelfstandig op kan staan, kan je
extra begeleiding geven. Ga
echter nooit echt steunen. Dan is
er een hulpmiddel nodig.

Buig zelf rustig je bovenlichaam
naar voren en wacht tot de cliënt
meekomt in de beweging. Wacht
tot de cliënt de beweging in gang
zet en tel desnoods. Beweeg dan
samen eerst ‘met de neus naar de
knieën’ en strek vervolgens samen
uit (kijk naar voren) en ga staan.
Met je eigen beweging en je stem
geef je de bewegingsrichting
extra aan en stimuleer je de cliënt
zich op te duwen en uit te
strekken. Je verplaatst zelf je
lichaamsgewicht van je achterste
naar je voorste been.
Beweeg zo mogelijk ook het bed
omhoog als de cliënt gaat staan.

Je loopt nu samen verder, al dan
niet met een loophulpmiddel.
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Zet het bed op een goede hoogte,
zodat de cliënt met vlakke voeten
steunt en zorg voor goede
schoenen! Zet een rolstoel altijd
op de rem. Vraag de cliënt iets
over zitting of bed naar voren te
schuiven en beide voeten stevig
op de grond te plaatsen, onder of
liefst nog iets achter de knieën.
Plaats de voeten eventueel
in schredestand. Zit naast de
cliënt. Je linker hand geeft
steun met de handpalm naar
boven en gekruiste duimen. De
rechter hand van de cliënt steunt
op bed of leuning. Jouw rechter
hand omvat zonder te knijpen,
binnendoor, de linker onderarm
van de cliënt.
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Bij het gaan zitten, vraag je de
cliënt of hij de zitting tegen zijn
benen voelt. Pas dan beweegt
hij ook weer eerst(!) de romp
naar voren ('neus beetje richting
knieën'), waarna hij de leuning
pakt, de knieën buigt en rustig
gaat zitten.
Je kunt deze beweging stimuleren
door ook zelf de zitbeweging te
maken.

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.

Opstaan vanuit bed of stoel met hulp

2.1.4.

