
• Introductie
• RIE ergonomie in de zorg 
• Jargon Hulpmiddelen in de zorg
• Tilthermometer: voorstelling aanpassingen
• Tilthermometer in de praktijk: oefening
• Ronde tafel
• Besluit

Programma



ISO-TR 12296
Risicoanalyse in de zorg

Manueel hanteren van lasten

KB Manueel hanteren van lasten (1993):

• Tillen, houden, dragen
• Trekken en duwen
• Repetitief lichte lasten

• Manueel verplaatsen patiënten

ISO 11228

ISO-TR 12296



ISO/TR 12296

Onderbouwde aanpak om risico’s te beheersen:

• Risicoanalyse
• Ontwerp
• Opleiding

Risicoanalyse

• Risico inventariseren
• Risico evalueren
• Risico beheersen
• Effect evalueren



Risico evalueren

• Dortmund Approach (D)
• Tilthermometer (NL)
• MAPO index (I)
• PTAI (F)

Dortmunder Approach

• Drukkracht lage rug gemeten
• Conventioneel
• Correcte techniek
• Correcte techniek en hulpmiddelen

• Conclusie
• Passief: steeds hulpmiddel of met 2
• Half passief: steeds klein hulpmiddel



Tilthermometer

• Beleidsspiegel
• Mobiliteitsklassen: A – B – C – D – E 
• Praktijkrichtlijnen per transfer

• Binnen bed
• Van bed naar zit
• Steunkousen aandoen
• Zittend begeleiden
• Zitten wassen/douchen
• Baden

Tilthermometer

• Evaluatie van patiënten op afdelingsniveau
• Nagaan voor hoeveel% juiste hulpmiddel wordt gebruikt



MAPO index

• Mobiliteit patiëten
• Aantal verzorgend personeel
• Tilhulpmiddelen
• Kleine hulpmiddelen
• Rolstoel
• Omgeving/infrastructuur
• Opleiding

PTAI

• Wettelijke verplichting Finland
• Checklist 15 items doorlopen per transfer

1. Werkomstandigheden 10. Opleiding werkhoudingen
2. Werkomgeving en schoeisel 11. Opleiding gebruik hulpmiddelen
3. Tilliften 12. Organisatie van het werk
4. Kleine hulpmiddelen 13. Mentale belasting
5. Afstand en hoogte transfer 14. Fysieke belasting
6. Bovenste ledematen en romp 15. Frequentie
7. Lage rug
8. Onderste ledematen
9. Vaardigheid techniek en vlotheid



PTAI

• Per item zijn drie criteria geformuleerd
Lage rug
1. Buiging: minder dan 45°
2. Draaiing: minder dan 15°
3. Lichaamscontrole: geen bolle rug of wringen

Besluit

• Risicoanalyse organisatie / infrastructuur
• Afspraak met overheid

• Risicoanalyse transfers
• Op afdeling

• Hoe gaan wij dat aanpakken?



Jargon hulpmiddelen

• Resultaten vorig overleg: waar is duidelijke en consensus 
over? 

• Lijst hulpmiddelen
• Voorstel verdere uitwerking





Voorstel voor consensus 

• Zie Excel

Vlaamse Tilthermometer

www.verv.be



Tilthermometer
• meet blootstelling zorg
• indeling cliënten op basis van mobiliteit
• ‘meet’ ook zorgzwaarte op vlak van mobiliteit 
• self assessment en monitoring
• invoersoftware beschikbaar, verder uitgewerkt door VerV
• snelle screening 
• doel van screening: kunnen bepalen of alle hulpmiddelen 

aanwezig zijn die nodig zijn en of ze gebruikt worden
• beperking: geen zicht op voldoende personeel  

Mobiliteitsklassen

A B         C             D    E
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Klasse A

• Cliënten in Mobiliteitsklasse A zijn voor wat betreft hun 
mobiliteit vrijwel zelfstandig. Normaliter is er geen risico op 
fysieke overbelasting voor de zorgverlener.

• Cliënten in Mobiliteitsklasse A zijn actief, het onderhouden 
van de mobiliteit is belangrijk voor zowel de client als de 
zorgverlener.
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Klasse B

• Cliënten in Mobiliteitsklasse B zijn qua mobiliteit vrij 
zelfstandig maar niet in staat om de transfers zelfstandig uit 
te voeren. De hulp die hierbij nodig is, is echter over het 
algemeen niet fysiek overbelastend voor de zorgverlener. 

• Deze hulp kan bestaan uit aanwijzingen of richting geven bij 
het opstaan. Eventueel is er combinatie met kleine 
hulpmiddelen zoals een papegaai of een draaischijf.

• Cliënten in Mobiliteitsklasse B zijn actief, het onderhouden 
van de mobiliteit is belangrijk voor zowel de client als de 
zorgverlener.
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Klasse C

• beperkte mobiliteit, niet in staat om de transfers zelfstandig 
uit te voeren. 

• Zonder maatregelen: fysiek overbelastend 
• Kunnen niet zelfstandig opstaan, meestal rolstoelgebonden, 

hebben enige rompbalans en kunnen enigszins steun nemen 
op tenminste één been. 

• Het is voor zowel de client als de zorgverlener belangrijk de 
resterende mogelijkheden te stimuleren en de achteruitgang 
in mobiliteit af te remmen.
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Klasse D
• Vrij passief en niet in staat om de transfers 

zelfstandig uit te voeren. 
• Zonder maatregelen: overbelastend voor 

zorgverlener 
• Cliënt is nog maar zeer beperkt of helemaal niet 

actief  activiteit die er nog is wel zeker gaan 
onderhouden 

• Onvoldoende rompbalans en kunnen geen steun 
nemen op één of beide benen. 

• Het voorkomen van complicaties van immobiliteit 
(zoals contracturen of decubitus) is een extra 
aandachtspunt.
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Klasse E
• Qua mobiliteit vrijwel volledig passief en niet in staat 

om de transfers zelfstandig uit te voeren. 
• Ze zijn bijna volledig bedlegerig (dat hoeft echter 

niet) en hebben vaak neiging tot stijfheid en 
contracturen.

• Zonder maatregelen fysiek overbelastend voor de 
zorgverlener. 

• Stimuleren of onderhouden van de mobiliteit geen 
doelstelling (meer). 

• Het verlenen van optimale zorg en het voorkomen of 
beperken van de complicaties van immobiliteit, zoals 
decubitus, staat op de voorgrond.
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Huidige Tilthermometer

Huidige Tilthermometer



Gemerkte knelpunten 
• Vaak snelle inschatting 
• Niet volledig correct
• Niet alle hulpmiddelen zijn opgenomen
• Geen opdeling tussen verplaatsingen binnen de grenzen van 

het bed en van bed naar bed 
• Geen opdeling tussen liggend douchen en geven van bad
• Geen verplaatsing van zit naar staan (en wandelen) 

Voorstel Vlaamse Tilthermometer

• Extra werkblad met rij per bewoner
• Opnemen van extra elementen:

• Verplaatsing zit naar staan
• Baden versus liggend douchen 
• Opsomming van mogelijke hulpmiddelen met voorbeelden 
• Meer uitleg per type verplaatsingen 



Vlaamse tilthermometer

• Overlopen van de Vlaamse versie

Vlaamse Tilthermometer

• Oefening:
• Case van 20 kamers
• Vul de bestaande Tilthermometer in zoals je tot nu toe gewoon 

was
• Vul de eerste pg van de excel volledig in 
• Bekijk dan de resultaten van de analyse in de volgende tabbladen 
• Evalueer met jullie groep:

• Nuttige aanpassingen? 
• Meerwaarde?
• Bruikbaar in de praktijk? 



Vlaamse Tilthermometer

• Huiswerk voor volgende sessie:
• Uittesten van Vlaamse versie Tilthermometer
• Doornemen van voorstellen rond benaming van hulpmiddelen

• Volgende namiddag:
• Evaluatie van de praktijkcases
• Consensus over de Vlaamse Tilthermometer 
• Consensus over de benaming van hulpmiddelen

• 2017: nieuwe risico-analyse gaan uittesten (ontwikkeling 
door VerV)


