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- het begon met een vraag ‘wat zijn goede effectparameters?’ 
Verzuim, klachten bewegingsapparaat, blootstelling? 

- ‘Blootstelling aan overbelasting’ was het meest zuiver. Maar 
…….. wanneer gaat belasting over in overbelasting?  

- 25 kilo (voor tillen, NIOSH). Maar ……. hoe vertaal je dat naar 
de situatie aan het bed? 

- Dan moet je eerst weten hoe mobiel (zelfredzaam) de client 
is. Dus: Mobiliteitsklassen.

-500 cliënten gescreend  
-zoeken naar brug tussen de zorginhoudelijke kant en de 
ergonomische kant  

-ICIDH, ICF-2, Barthel Index, FIM, RAI MDS 
-van 7 naar 3 naar 5 klassen 
- het is een nieuwe ‘taal’ geworden: zie www.goedgebruik.nl, 
www.zorginwonigen.nl, www.freelearning.nl 
HulpmiddelenBoekje, GebruiksBoekje, TilThermometer (App), 
leveranciers gebruiken het, landelijke monitoring (NL, B).       
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- het begon met een vraag ‘wat zijn goede effectparameters?’ Verzuim, 
klachten bewegingsapparaat, blootstelling? 

- Blootstelling aan ….. overbelasting. Maar …….. wanneer gaat belasting 
over in overbelasting?  

- 25 kilo (voor tillen, NIOSH). Maar ……. hoe vertaal je dat naar de situatie 
aan het bed? 
- Dan moet je eerst weten hoe mobiel (zelfredzaam) de client is. Dus: 
Mobiliteitsklassen. 
- En als je weet hoe mobiel iemand is (A-E) kun je afspreken bij welke 
mobiliteit er sprake is van overbelasting en je dus een hulpmiddel moet 
gebruiken. Maar ….. waar ligt die grens? Dus: Praktijkrichtlijnen Fysieke 
Belasting (op basis van bestaand onderzoek, eigen onderzoek en 
consensusbijeenkomsten met experts) voor de grootste risico’s.  

Praktijkrichtlijn 1: verplaatsingen binnen de grenzen van 
het bed en de horizontale transfers.

Praktijkrichtlijn 2: verplaatsingen vanuit bed, (rol)stoel of 
toilet, naar elders en vice versa.
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Praktijkrichtlijn 3: het aan- en uittrekken van 
steunkousen.  

Praktijkrichtlijn 4: statische belasting.

Praktijkrichtlijn 5: manoeuvreren.
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- het begon met een vraag ‘wat zijn goede effectparameters?’ Verzuim, 
klachten bewegingsapparaat, blootstelling? 

- Blootstelling aan ….. overbelasting. Maar …….. wanneer gaat belasting 
over in overbelasting?  

- 25 kilo (voor tillen, NIOSH). Maar ……. hoe vertaal je dat naar de situatie 
aan het bed? 
- Dan moet je eerst weten hoe mobiel (zelfredzaam) de client is. Dus: 
Mobiliteitsklassen. 
- En als je weet hoe mobiel iemand is (A-E) kun je afspreken bij welke 
mobiliteit er sprake is van overbelasting en je dus een hulpmiddel moet 

gebruiken. Maar ….. waar ligt die grens? Dus: Praktijkrichtlijnen Fysieke 
Belasting (op basis van bestaand onderzoek, eigen onderzoek en 
consensusbijeenkomsten met experts) voor de grootste risico’s.  
- En als je weet waar de grens ligt is de stap naar een meetinstrument klein: 
de TilThermometer.  




