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1. Zorgdorpen vzw 

- Netwerkorganisatie bestaande uit

- De Heide vzw : moederorganisatie

- De Ceder vzw : kortverblijf / herstelverblijf

- Paracur cvba : wasserij, … 

- Paracur Care bvba : kine, thuisverpleging, reguliere zorg

- Cvba Molenhoeve : gebouwen

- De Heidekruiers : vrijwilligerswerking

- Leertafel bvba : vormingen
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2. Ontstaan van het tilbeleid  

- Veranderend zorglandschap 

- Doelgroepen binnen De Heide vzw

- Aanbod binnen de voorziening : kortverblijf, observaties, langdurig verblijf, …

- Ontstaan van een organisatiebreed hef- en tilbeleid 

- Kwaliteitsvolle zorg voor de cliënt 

- Ergonomisch beleid voor medewerkers

3. Tilbeleid 

• Ontstaan van een werkgroep hef- en tilbeleid die later werd 
aangepast in een werkgroep ergonomie ( ergo, kine, leidinggevende, 
logistieke MW, preventieadviseur, begeleiding dag/nacht, 
thuisverpleging … ). Uitwerken van een standaard tilprotocol. 

• Verschillende tilcoaches ( vormingen gevolgd bij ArjoHuntleigh)

• Tilcoaches vanuit de verschillende disciplines

• Coaching on the floor

• Evalueren, observeren en melden van problemen

• Ondersteunen kine/ergo ikv slikprotocol
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4. Tilprotocol

• Ergo, kine en tilcoach stellen een tilprotocol op bij de cliënten, langdurig 
verblijf en vanaf verblijf langer dan één maand. Verblijven korter dan één 
maand kunnen opgesteld worden door één van deze drie disciplines.

• Er wordt een tilprotocol opgesteld aangepast aan de mogelijkheden van de 
cliënt (zelfstandigheid bewaren) maar ook aan dat van het team. Zodat 
iedereen de cliënt op een ergonomische manier kan verplaatsen (Ook 
kleinere mensen, gespierd/niet,...)

• De kamers worden aangepast zodat het protocol goed kan opgevolgd 
worden (bedden van de muur, er kan met de tillift gepasseerd worden, 
geen gerief op de grond,...)

• Bij vooruitschrijdende zorg van de cliënt wordt het protocol opnieuw 
bekeken.

4. Tilprotocol

Tilprotocol
- Deur binnenkant van de kamers 
- Uniformiteit ( iedere MW zelfde handelingen ) 
- Duidelijk voor cliënten en het netwerk

- Waar lopen we tegenaan - Waar lopen we tegenaan 
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5. Waar lopen we tegenaan

- Verschillende meningen binnen teams, netwerk, cliënten, …

- Tilliften niet gestandaardiseerd : vrijheid keuze cliënten 

- Spanningen tussen beleid en praktijk : hulpmiddelen, investeringen, … 

6. Vormingen 

• Permanente vormingen ahv tilcoaches on the floor 

• Verplichte jaarlijkse vorming rond hef- en tiltechnieken op maat van 
de doelgroep: 

• Begeleiding dag / nacht

• Thuisverpleging

• Reguliere zorg

• Logistieke diensten

• Vrijwilligers

• Cliënten vanuit Triple A ( op maat van de cliënten )
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7. Vragen… 


