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Als een cliënt
regelmatig in de
rolstoel zelf onderuit zakt, kan
je ook kiezen voor een glijrol die
maar in een richting glijdt. Dit
heet een ‘one-way-slide‘. De
cliënt kan zichzelf daarmee
omhoog in de stoel duwen,
terwijl het onderuit glijden
worden geblokkeerd.

De cliënt buigt iets voorover en
duwt zichzelf met zijn voeten
achterin de stoel. Door voorover
te buigen komt er minder druk
op zijn bovenbenen en billen en
schuift hij makkelijker goed achterin de stoel. Zonodig duwt hij
zichzelf nog een keer verder achterin.

De slide kan de ene kant op glijden, maar blokkeert het onderuit
zakken. Pas wel op bij cliënten
die gevoelig zjn voor decubitus
op en rond de stuit. Als de cliënt
systematisch de neiging heeft
om weg te zakken,
kunnen er
schuifkrachten op en
in de huid ontstaan en daardoor
een verhoogd risico op decubitus.
Denk dan liever aan een andere
stoel, een andere instelling van de
stoel of het iets achterover kantelen van de zitting waardoor wegzakken wordt voorkomen.
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wordt uitgevoerd in opdracht van ZorgOnderzoek Nederland.

•
•
•
•

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.

Goed achterin de stoel komen (met of na tilliftgebruik) met one-way-slide
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