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Vlaamse 
tilthermometer

LIEVEN MAERTENS, ERGONOOM

07/03/17
Prenne 

Je rug 

Je Rug

Ik help je

beweeg je

laat je lopen

en hopen

Ben er om te helpen

niet voor pijn

wat veel beweerd mag zijn

Je bent de enige voor me,

ik doe alles voor je 

alles wat je doet en wenst

maar ook ik ben begrensd

Dus als je nog eens beweegt,

denk terug

aan dit gedicht

vergeet me niet te vlug

Je Rug.

Hannah Vansteelandt 
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Vlaamse tilthermometer

Vlaamse tilthermometer
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Waarom te gebruiken?

KB Manueel hanteren 

van lasten (1993)

Twee invalshoeken

Risico-analyse

� Risico inventariseren

� Risico evalueren

� Risico beheersen

� Effect evalueren 

Tilbeleid (organisatorisch 

– afdeling – patiënt) 

Transfer-analyse-

model 2.0

Transfer-analyse-model 2.0
Risico-analyse model hanteringsprocedures (Maertens)

Omgeving

Zorgvrager

Zorgverlener

BA EC D

1

2

4

Maertens –MBLZW-JS-4©

3 Hulpmiddelen

5 Organisatie/tijd

• Aantal

• Klachten

• Techniek

• Bouw

• Mobiliteit

• Gewicht

• Spier-bot

• Type

• Gebruik

3

1

5
2

4
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Waarom te gebruiken?

KB Manueel hanteren van lasten

• Tillen, houden, dragen

• Trekken en duwen

• Repetitief lichte lasten

• Manueel verplaatsen patiënten 

ISO  11228

ISO-TR  12296

� Dortmund Approach (D)

� MAPO index (I)

� PTAI (F)

� Tilthermometer (NL)

Waarom te gebruiken?

Dortmunder Approach

� Drukkracht lage rug gemeten

o Conventioneel

o Correcte techniek

o Correcte techniek en hulpmiddelen

� Conclusie

o Passief: steeds hulpmiddel of met 2

o Half passief: steeds klein hulpmiddel
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Waarom te gebruiken?

MAPO index

� Mobiliteit patiënten

� Aantal verzorgend personeel

� Hulpmiddelen

� Omgeving

� Opleiding 

Waarom te gebruiken?

PTAI

� Wettelijke verplichting Finland

� Checklijst 15 items per transfer

� Per item wordt er analyse gedaan
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Waarom te gebruiken?

Nederlandse 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

Waarom te gebruiken?

Nederlandse Tilthermometer

• Blootstelling fysieke belasting zorgverleners 

• Evaluatie van patiënten op afdelingsniveau

• Nagaan voor hoeveel% juiste hulpmiddel wordt gebruikt volgens 

praktijkrichtlijnen 

• Evaluatie hoe zorgzwaarte zich ontwikkelt 
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Waarom te gebruiken?

Nederlandse Tilthermometer

• Evolutie van 3 naar 5 mobiliteitsklasses

• Zorgbranche specifieke modules

• Gehandicapten

• Verpleeg en verzorghuizen (WZC)

• Ziekenhuis

• Per afdeling – per instelling

• Care thermometer

• Zwaartepunt-Meter 

Vlaamse tilthermometer
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Wat is  Vl. tilthermometer?

• Vaak snelle inschatting

• Niet volledig correct invulling

• Niet alle hulpmiddelen zijn opgenomen

• Geen opdeling tussen 

• transfers binnen en buiten de bedgrenzen

• Liggend douchen en geven van bad

• Geen beoordeling item verplaatsing van zit naar staan

• Manueel turfen gegevens 

Verdere ontwikkeling door knelpunten

Wat is  Vl. tilthermometer?

• eenvoudig, eenduidig en snel te gebruiken

• Dynamische risico-tool in kader KB manueel hanteren van 

lasten

• Zelfde doelstellingen zoals Nederlandse tilthermometer
• Blootstelling fysieke belasting zorgverleners 

• Evaluatie van patiënten op afdelingsniveau

• Nagaan voor hoeveel% juiste hulpmiddel wordt gebruikt volgens 

praktijkrichtlijnen 

• Evaluatie hoe zorgzwaarte zich ontwikkelt 

Doelstellingen 
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Wat is  Vl. tilthermometer?

Gebruik maken van mobiliteitsklassen

Wat is  Vl. tilthermometer?

Gebaseerd op Nederlandse 

praktijkrichtlijnen
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Vlaamse tilthermometer

Hoe ziet instrument eruit?

Excell-invulformulier

Enkel dit tabblad in 

te vullen

Gegevens worden 

automatisch 

ingevuld

Achtergrond 

informatie
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Hoe ziet instrument eruit?

Bij invulblad beoordeling op volgende items 

• Mobiliteitsklasse

• Verplaatsing bed naar bed (douche-brancard-behandeltafel)

• Verplaatsing binnen bed

• Van lig naar zit

• Steunkousen

• Zittend douchen/wassen

• Liggend douchen

• Zit-sta en stappen

• baden

Hoe ziet instrument eruit?

Hoe in te vullen

• 1 rij = 1 patiënt, bewoner, cliënt, zorgvrager

• Aan te duiden type transfer, type hulpmiddel
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Hoe ziet instrument eruit?

Overzicht ingevulde tabel bij tabblad invulblad

Hoe ziet instrument eruit?

Hoe waarden interpreteren? Uit 

Tabblad invulformulier
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Hoe ziet instrument eruit?

Uit 

Tabblad 

invulfor

mulier

Hoe ziet instrument eruit?

Uit Tabblad invulformulier



14

Hoe ziet instrument eruit?

Uit Tabblad tabel

Hoe ziet instrument eruit?

Uit Tabblad grafiek
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Vlaamse tilthermometer

Wanneer te meten?

• Dagelijks

• Paar keer per jaar

• Door referentiepersonen

• Door zorgverleners

Ideaal

In huidige praktijk

Arbeidsintensief

Ideaal

• Via Elektronisch 

patiëntendossier
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Vlaamse tilthermometer

Wie interessante info?

• KB manueel hanteren van lasten

• Inzetbaarheid hulpmiddelen

• Inventaris hulpmiddelen

• Bepaling zorgzwaarte

Resultaten interessant voor

Communicatie-tool

Zorgzwaarte per afdeling:

> inzet middelen 

> personeel
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Vlaamse tilthermometer

Waar toepassing?

Voorbeelden 

• Dagelijks

• In ontwikkeling in Elektronisch patiëntendossier (UZ Brussel) 

• Vb. thuiszorg: bepaling mobiliteitsklasse en check hulpmiddel 

(familiezorg West-VL)

• Sporadisch

• Vb. uit ziekenhuis: 4 maal per maand voor ‘chronische afdeling’ 

(AZ Turnhout, UZ Gent, ….)

• Vb. WZC: toepassing van care thermometer: check 

hulpmiddelen volgens mobiliteitsklasse (OCMW- Brugge)
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Tot slot

Van harte dank 

Elektronisch 

patiëntendossier

Uniformiteit

• Mobiliteits klasses

• Benaming 

hulpmiddelen


