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Zorg voor een glijzeil waar de
cliënt van top tot teen op komt te
liggen.
Rijd de brancard zijdelings
tegen het bed aan en voer
alle veiligheidsmaatregelen
uit (zie 4.1.).
Leg de cliënt alles uit en geef aan
hoe hij mee kan werken. Zet het
bed op de juiste werkhoogte, zet
het bedhek aan de verre kant
omhoog en breng het glijzeil aan
(zie 1.1.1.,1.1.3.of 1.1.5). Leg het
glijzeil niet te ver onder de cliënt
om straks nog de transfer te kunnen maken, maar zorg wel dat het
goed onder heupen en schouders
komt.

Controleer de remmen! Vraag de
cliënt zijn hoofd vast in de juiste
richting te leggen en help met
een kussen zodat het hoofd
van de cliënt rustig
verplaatst wordt. Ga in schrede
stand staan en duw met
grotendeels gestrekte armen.
Maak daarbij gebruik van je
lichaamsgewicht: daar moet de
kracht vandaan komen.
Duw de cliënt rustig en beetje
bij beetje naar de andere zijde.
Geef afwisselend druk op
de heupen, de schouders
en de benen. Duw met volle
handen ('prik' niet) en zorg
dat de cliënt niet in een kronkel
komt te liggen. Houd zoveel
mogelijk oogcontact.

Haal bed of brancard weg, en
zet meteen de bed- en/of
brancardhekken omhoog.
Verwijder daarna pas het glijzeil
(zie 1.1.2. of 1.1.4.) en controleer
of de cliënt weer prettig ligt.
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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.

Van lig naar lig met glijzeil/-rol (duwend)

4.1.2.
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