




‘Goede’ praktijkvoorbeelden – ergonomie in de zorg

- gebruik Hovermatt

- gebruik Vendletbed

- gebruik Norbert-zetel



Gebruik van Hovermatt / 
zweefmatras in PET-scan



Inhoud

Aanleiding

Vraag naar hulpmiddel: tillift

Voorstel gebruik Hovermatt

Uitwerking voorstel
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Aanleiding

Klacht van tetraplegische patiënt:

Situatieschets: 

hoog verlamde patiënt in  elektrische rolwagen komt van thuis en dient op de tafel van 
de PET-scan te worden gepositioneerd: dit werd manueel uitgevoerd met 4 
medewerkers

Dienst heeft alleen een rolbord en glijzeil: hier niet van toepassing

Gevolg:

patiënt had veel pijn en dient klacht in 
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advies gevraagd aan consulent manutentie

Vraag om bij tweede onderzoek patiënt met tillift op PET-scan te plaatsen

Lukt maar moeilijk bereikbaar: sokkel onder PET-scan

Test met tillift vanuit rolwagen in bed – nadien van bed naar PET scan met rolbord
Geen ideale situatie door hol oppervlak PET-tafel

Voorstel consulent manutentie om Hovermatt te gebruiken
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Verder verloop

Test met Hovermatt

Demo medewerkers

Ter beschikking stellen van Hovermatt

Opleiding medewerkers in gebruik Hovermatt en gebruik tilllift

Praktische afspraken: ambulante en opgenomen patiënten

Uitwerken WIK: werk instructiekaart
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Gebruik Vendletbed

Geven van wisselhouding op 

een ergonomische manier

Consulent Manutentie UZG



Inhoud

Geven van wisselhouding
manueel

Alternatieven 
Glijlaken

Glijzeil

Reposheet

Glijlaken Zweden (Immedia twin sheet)

Voorloper Vendlet: MECA-bed

Vendlet bed
Voordelen

Nadelen
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Wisselhouding zonder hulpmiddelen

Manueel verplaatsen en positioneren van patiënt met steeklaken

VOETTEKST11 /



Alternatieven 

Glijlaken

Glijzeil

Reposheet

Immedia Twin Sheet
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Meca-bed - 1990
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Vendletbed
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Vendlet bed

Onderzoek Knibbe-Beeckman: decubituspreventie

Voordelen:
Vlotte verplaatsing - tijdbesparend

Lage lichamelijke belasting

Makkelijker geven van wisselhouding – frequenter 

Eventueel ook te bedienen door hulpvrager

Bedenkingen:
Wat met ‘toeters en bellen’: drains, urineleidingen, drains, ea.

Demo in pauze
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Gebruik Norbert-zetel

Minder gebruik van tilliften op IZ



inhoud

IZ transfers vroeger

Transfer bariatrics naar Bartonzetel 
Rolbord

Glijsysteem Barton

Gebruik Norbertzetel 
Rolbord

Hovermatt

Resultaten
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Verplaatsingen op IZ - vroeger

Geen plafondtilliften aanwezig

Passieve tilliften medium en extra large (bariatrics)

Transfer bed-zetel met tillift
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Verplaatsingen IZ: bariatrics

Huur Bartonzetel

Transfer met rolbord
Met steeklaken

Vlotte verplaatsing met 2 tot 3 personen

Enkel steeklaken onder patiënt in zetel
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Verplaatsingen IZ: bariatrics

Transfer met glijsysteem Barton
Opbouw glijsysteem

Verplaatsing met 2

Lage belasting

Arbeidsintensief

Glijzeil dient weggenomen te worden
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Verplaatsingen IZ: bariatrics

Transfer met Hovermatt
Zeer lage lichamelijke belasting

Verplaatsing met 2

Hovermatt blijft onder patiënt
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Gebruik Norbert-zetel

Aankoop zetels

Voor alle (type) patiënten

Transfer met rolbord

Transfer met Hovermatt

Gevolg: 
minder gebruik van passieve tilliften op IZ

Efficiënter inzetten tilliften

Plaats besparend

Criteria gebruik rolbord versus Hovermatt

VOETTEKST22 /



Functie

Afdeling of dienst

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10  |  B 9000 Gent

T +32 (0)9 332 21 11

E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op

BUCKENS FILIP

ergonoom

Preventiedienst

http://www.facebook.com/uzgent
http://www.facebook.com/uzgent
http://www.twitter.com/uzgent
http://www.twitter.com/uzgent
http://www.uzgent.be/
http://www.uzgent.be/

