
Casussen VlaamseTilthermometer 

kamer Mobiliteits 

Klasse? 

acties hulpmiddelen Bad/douchebrancard/ 

zittend/douche/lavabo/

Bedbad 

steunkousen 

1  Jonge Pt met immobiele arm, 

ochtendverzorging, wassen aan lavabo. 

Geen 

 

zittend Ja 

2  Oude man, moeilijk stappen, stram. Na 

onbijt begeleiding naar de badkamer. Nadien 

in de zetel in de living. Verplaatst zich 

zelfstandig binnen bedgrenzen en in/uit bed 

met instructie en beetje begeleidende hulp 

 

Rollator(zelf) 

Plafond tillift met baddoek 

Glijkous 

HL bed 

HL bad 

 

Ja 

3  15-jarige, stapt moeizaam met krukken, 

lichte contracturen, heeft hulp nodig in bed 

om zich te draaien,  krijgt douche, moet 

nadien naar kiné onder begeleiding 

Looprek(zelf) 

Hoog-laag douchestoel 

Glijzeil 

HL ZHB 

Zittend Nee 

4  Hemiplegisch persoon, heeft rolstoel, geen 

afasie, geen begripsstoornissen, wordt in 

bed verzorgd, geen stafunctie,  uit bed in 

rolstoel, op gehandicapten toilet getild met 

2 personen. 

Glijplank 

Glijlaken  

Glijkous  

HL bed 

bedbad Ja 

5  Zwaar ziek persoon, gemiddelde leeftijd 

Naar onderzoek, krijgt liggend douche. 

Plafondlift, rolbord 

Glijkous  

HL bed 

HL douchebrancard Ja 

6  Bejaarde Pt, licht dementerend, wordt aan 

deels in bed en deels zittend gewassen, 

beetje stappen onder begeleiding. 

Glijkous 

Glijzeil 

Opstahulp 

HL bed 

zit Ja 

7  Nieuwe opname, zelfstandig, wacht op 

onderzoek, krijgt daags nadien operatie. 

geen douche Nee 



8  Zwaarlijvige(1,65m/140kg) oude bewoner, 

met steunfunctie, afstanden zeer moeilijk. 

Zit op in de zetel 

Rollator(zelf) 

Glijzeil 

Actieve lift 

Beugel 

HL bed 

 

Zit  Ja 

9  Gehandicapte jonge bewoner, tijdens 

ochtendzorgen lichte ondersteuning nodig. 

Kan stappen met een slepend been en heeft 

lichte mentale beperking. 

Transfergordel 

Draaischijf 

Opstahulp 

HL bed 

 

Douche Nee 

10  Terminale Pt. Verblijft op palliatieve 

eenheid. Pt ligt gans de dag in bed. 

Plafondlift 

glijlaken 

HL bad 

HL bed 

bad Ja 

 

 

 

Hulpmiddelen op dienst: 

- Glijlakens 2 

- Passieve tillift 1 

- Actieve tillift 1 

- Draaischijf 1 

- Glijplank  1 

- Plafondlift: 5 tot en met 10 

- Rolbord  1 

- hoog-laag bedden: 10 elektrische  

- hoog-laag bad 1 

- glijkous 1 

- transfergordel 1 

- glijzeil 2 

 

Mobiliteitsklassen(omgekeerde volgorde) E, B, C, A, C, E, D, C, C, A. 


