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Cliënten die onderuit gezakt in
hun stoel zitten of niet goed
achterin terecht zijn gekomen na
tilliftgebruik, willen graag hulp
bij het rechtop gaan zitten. Zo’n
zware transfer voorkom je door
een goede stoel en tillift.
1. Zorg voor een stoel met goede
leuningen, waarvan de zitting
iets naar achter afloopt. Dat
voorkomt onderuitzakken.
2. Zorg dat de cliënt goed achter
in de stoel komt te zitten na
een transfer met de tillift (zie
2.2.5.).
3. Voorkom dat de cliënt erg
gladde kleding aanheeft
(kunststof voering van een jurk
is berucht).
4. Voorkom dat de stoel te hoog
is voor de cliënt: die wil dan
toch stevig met zijn voeten bij
de grond komen en zakt
daardoor onderuit.

D

Als het toch is gebeurd, gebruik
dan bijvoorbeeld de hammengang of billenwandel.
Vraag de cliënt zijn voeten stevig
op de grond te zetten en vraag
hem zijwaarts van links naar
rechts heen en weer te wiebelen,
terwijl hij de leuningen van de
stoel stevig vastpakt.
Je merkt dat hij dan, al duurt dat
soms even, afwisselend met zijn
ene bil en dan zijn andere een
beetje los komt van de zitting.

Als de cliënt dat kan vraag je
hem om aan de zijde die los
komt van de zitting, met zijn
voet op de grond en met zijn
hand op de leuning af te zetten.
Hij komt dan aan die zijde iets
verder naar achter in de stoel.
Herhaal dat aan de andere zijde
en de cliënt wandelt' dan zo over
de billen naar achteren in de
stoel. Met je stem of je houding
kan je de cliënt helpen om het
ritme te pakken te krijgen om
van de zitting los te 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.

Zelfstandig goed achterin de stoel, zonodig met billenwandel/hammengang

2.3.1.

