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Van baden kunnen cliënten
enorm genieten, maar vooral het
in- en uit bad komen kan een
struikelblok vormen. Soms kunnen ze lichamelijk gezien de
beweging nog wel maken, maar
valpartijen rond het bad komen
veel voor en vooral na een warm
bad kan de cliënt ook wat suf
zijn. Uit bad komen lukt dan niet
meer zelfstandig en voor jou is de
houding waarin je hulp biedt zeer
ongunstig.

Een badplank kan helpen omdat
de cliënt dan zittend zijn benen
over de rand van het bad kan
brengen in bad. De cliënt zit dan
niet echt in bad, maar meer er
boven. Met speciale met water
oppompbare zitjes kan hij wel in
bad zakken. Hij moet altijd zichzelf kunnen wassen omdat de
houding voor jou te ongunstig is.
Als hij dat niet kan, schakel dan
over naar douchen of begeleid
baden en gebruik bijvoorbeeld
een badlift of bad/douchestoel.
De cliënt beweegt door de warmte en het water makkelijker en dit
kan pijn verlichten en is ook
gewoon prettig.

In andere gevallen kan een badlift of een bad/douchestoel die
onder de cliënt blijft terwijl deze
in bad zit of ligt een mogelijkheid
zijn. Als de cliënt alles goed
begrijpt, alert is en mobiel is, kan
hij zo zelfstandig baden al blijft
toezicht altijd nodig. Mocht er
toch iets gebeuren dan kan je
met de lift de cliënt snel uit bad
tillen: hij blijft immers in de lift.
Zorg voor een goed alarm
en controleer altijd ZELF
eerst de watertemperatuur.
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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 baden
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