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Leden consensusoverleg

Instellingen 

� UZ Brussel

� UZ Gent

� AZ Alma Eeklo

� AZ Delta Roeselare

� VIVES Roeselare

� AZ OLV Ziekenhuis Aalst

� AZ Turnhout

� Dominiek Savio

� Familiezorg West-Vlaanderen

� Jessa Ziekenhuis

� OCMW Brugge

� Sint-Jan Brugge

� Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

Preventiediensten

� Attentia

� IDEWE

� Liantis

� Mediwet

� Mensura

� Premed

� Securex

� CLB
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Andere 

� Colruyt Group

� LOCOmotion

� Supergoed PXL Hogeschool

� Zorgergonomie 

Wetgeving en normen

Codex boek VIII titel 3 Manueel hanteren van lasten

ISO-TR 12296: manueel verplaatsen van patiënten

� PTAI

� MAPO index 

� Dortmund Approach

� Tilthermometer
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Voorgeschiedenis

� 1 april 2010: eerste overlegplatform: Preventie overbelastingssletsels in de zorg

� 10 november 2011: studiedag ‘Zorg zonder letsel’ 

� Eind 2011: feitelijke vereniging: ‘gezonde medewerker, gezonde zorg’

� 1 april 2014: Synapz

� 22 september 2016: VErV werkgroep ‘zorg’ 

� 5 oktober 2017: fundamenten van praktijkrichtlijn en Vlaamse tilthermometer

� 11 oktober 2018: studiedag ‘goede praktijken in de zorg’ en voorstelling 

praktijkrichtlijn verplaatsen van personen

� 2019: uitrol gebruik Vlaamse Tilthemometer 1.1
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“Gezonde medewerker,

gezonde zorg”
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Doel praktijkrichtlijn

Doelgroepen

� Ziekenhuizen

� Woon-zorg centra

� Thuiszorg

� Gehandicaptenzorg

Doelstelling

� Verminderen / vermijden van klachten van het bewegingsstelsel bij 

medewerkers uit de zorgsector

� Aanbevelingen tot gebruik van specifieke verplaatsingshulpmiddelen

� Bepalen van minimum voorwaarden ergonomisch werken in de zorg
VErV 2018 7

Principes waarover akkoord

� Personen indelen in vijf mobiliteitsklassen (A-E)

� Transfers binnen bed vereisen steeds een glijzeil vanaf 

mobiliteitsklasse C

� Transfers uit bed gebeuren met een tillift vanaf 

mobiliteitsklassen C

� Verzorging, wassen/douchen, begeleiding vereisen steeds 

een hoog-laag voorziening

� Risico verplaatsen van personen wordt geëvalueerd met 

Vlaamse Tilthermometer
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Principe 5 : Vlaamse tilthermometer

Het verminderen van de fysieke belasting in de zorg gebeurt stap per 

stap. Om te evalueren in hoeverre men reeds beantwoordt aan deze 

principes, geeft de Vlaamse Tilthermometer een snel overzicht. In 

functie van de mobiliteitsklasse wordt per deeltaak bekeken of het 

vereiste hulpmiddel aanwezig is.
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Principe 1 : vijf mobiliteitsklassen 

Uitgangspunt: 

� Uniforme taal – gelijke classificatie

� Belasting verminderen door resterende mogelijkheden van zorgvrager te benutten

� Keuze van geschikte hulpmiddelen

(Gevalideerde) classificatiesystemen 

� FIM score: Functional Independence Measure (7 cat.)

� Banner Mobility Assessment tool for nurses (4 cat.)

� Barthel index (5 cat.)

� KATZ schaal (4 cat.)

� Mobiliteitscategorieën Nederlandse TilThermometer

� …
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Nederlandse TilThermometer

� Verschillende versies voor diverse doelgroepen

� Stoelt op jarenlange ervaringen

� Redenen voor aanpassingen

� Verschillende terminologie Nederland / Vlaanderen

� Uitbreiding gebruik hulpmiddelen

� Niet altijd waarheidsgetrouw ingevuld

� Aanpassingen

� Bijkomende hulpmiddelen

� Extra aandachtspunten
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Principe 1 : vijf mobiliteitsklassen 

� A: volledig actief, doet alle verplaatsingen zelfstandig.

� B: actief, kan met een hulpmiddel of na instructie zichzelf 

verplaatsen.

� C: beperkt matig actief, hulp nodig bij verplaatsen, heeft 

zitbalans en een stafunctie.

� D: half passief, hulp nodig bij verplaatsingen en heeft matige  

zitbalans, maar geen stafunctie meer. Een restkracht in armen 

en/of benen is aanwezig.

� E: volledig passieve zorgvrager. Geen kracht meer in armen en 

benen, ontbreken van zitbalans, hoogstens nog hoofdcontrole VErV 2018 12
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Test zit-rompbalans

� Diverse zijn mogelijk

� Vb: test via zittend op bedrand met zwevende voeten zonder steun in de rug

� Handen liggen ontspannen op de bovenbenen

� Onderzoeker vraagt of zorgvrager 30 sec op rand van bed kan blijven zitten

� Resultaat:

� Onbalans: zorgvrager kan niet zelfstandig zitten en valt om.

� Redelijke of enige zit (romp)balans: zorgvrager kan actieve zit houden, maar heeft geen 

evenwichtsreacties en kan dus geen andere handelingen verrichten met ledematen en/of hoofd (bv 

omdraaien) zonder zijn balans te verliezen.

� Voldoende zit (romp)balans: zorgvrager kan zelfstandig zitten en ook handeling verrichten zonder zijn 

balans te verliezen.

VErV 2018 13

Bij invulblad beoordeling op volgende items 

• Mobiliteitsklasse

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

• Verplaatsing binnen bed

• Van lig naar zit

• Steunkousen

• Zit-sta en stappen

• Zittend douchen/wassen

• Liggend douchen

• baden
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Planning

� Gebruik van aangepast Excel-bestand Vlaamse tilthermometer

� Vraag om opmerkingen en suggesties door te geven

� Gebruiksvriendelijk digitaal invulblad met alleen bruikbare invulvelden 

� Digitaal programma om uit EPD gegevens te trekken

� Publicatie i.s.m. LOCOmotion en VErV betreffende validatie

VErV 2018 15

� Excell-invulformulier

Enkel dit tabblad in 

te vullen
Gegevens worden automatisch ingevuld Achtergrond 

informatie
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Vlaamse tilthermometer

Aanpassingen op basis van opmerkingen uit

� studiedag VErV 2017

� praktijkopdrachten 

opleiding ergonomie
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Vlaamse tilthermometer

� Apart overzicht hygiënische zorgen 

VErV 2018 18
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Praktische invuloefening

� Stap 1: ga steeds naar VerV website om laatste versie tilthermometer te downloaden

� Stap 2: druk op publicaties

� Stap3: download Vlaamse tilthermometer(XLS) 

Praktische invuloefening

� Stap 4: sla XLS bestand op onder een nieuwe naam

� Stap 5: activeer ‘Bewerken inschakelen’ en ‘Inhoud inschakelen’

� Stap 6: vul ‘Naam instelling’, ‘Afdeling’, ‘Invuldatum’ en ‘Ingevuld door’ in.

� Stap 7: raadpleeg tabblad ‘handleiding’

� Stap 8: ga naar tabblad ‘invulblad’



11

Praktische invuloefening

� Stap 9: 1 kolom per zorgvrager

� Stap 10: Client nummer kan 

aangepast worden volgens 

interne afspraak

Bijv.

� Stap 11: klap venster open van ‘klasse’ en selecteer

� Stap 12: lengte en gewicht kan facultatief ingevuld worden

acties hulpmiddelen locatie steunkousen

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
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Bijv.

� Klasse B gekozen

� Aantal velden vullen zich 

automatisch volgens 

praktijkrichtlijnen

� Let op: alle velden dienen nog 

steeds gecontroleerd worden 

volgens situatie, desnoods 

afklikken!

� Evalueer of het item voorkomt en 

welk risico het vormt voor de 

zorgverlener

acties hulpmiddelen locatie steunkousen

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)

plafondtillift met baddoek

Glijkous

HL bed

HL bad Ja

Bijv.

� Stap 13: verplaatsing naar bad

� Klik ‘ja’ aan

� Twee velden worden automatisch 

ingevuld

� Pas hulpmiddel aan via 

uitklapvenster, hier keuze op 

plafondlift

acties hulpmiddelen locatie steunkousen

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
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Bijv.

� Stap 14: verplaatsing binnen bed, bij ‘B’ is deze niet automatisch ingevuld

� Klik ‘ja’ aan

� Twee velden worden automatisch ingevuld

� Pas hulpmiddel aan via uitklapvenster, ingevulde waarde ‘glijzeil’ wordt vervangen door ‘geen’

acties hulpmiddelen locatie steunkousen

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

Bijv.

� Stap 15: van lig naar zit, bij ‘B’ is deze niet automatisch ingevuld

� Klik ‘ja’ aan

� Twee velden worden automatisch ingevuld

� Pas hulpmiddel aan via uitklapvenster, ingevulde waarde ‘actieve lift’ wordt vervangen door ‘geen’

acties hulpmiddelen locatie steunkousen

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
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Bijv.

� Stap 16: van zit naar sta en  stappen, bij ‘B’ is deze automatisch ingevuld

� Pas hulpmiddel aan via uitklapvenster, ingevulde waarde ‘kruk’ wordt vervangen door ‘rollator’

acties hulpmiddelen locatie steunkousen

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

Bijv.

� Stap 17: steunkousen, deze is niet automatisch ingevuld

� Klik ‘ja’ aan

� Veld hulpmidden worden automatisch ingevuld

� Pas zonodig hulpmiddel aan via uitklapvenster

acties hulpmiddelen locatie steunkousen

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
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Bijv.

� Stap 18: zittend douchen/wassen , deze is niet automatisch ingevuld

� Niet veranderen, komt niet aanbod

acties hulpmiddelen locatie steunkousen

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

Bijv.

� Stap 19: liggend douchen, deze is niet automatisch ingevuld

� Niet veranderen, komt niet aanbod

acties hulpmiddelen locatie steunkousen

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
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Bijv.

� Stap 20: baden, deze is niet automatisch ingevuld

� Activeer, 

acties hulpmiddelen locatie steunkousen

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

Praktische invuloefening

� Stap 21: herhaal dit voor alle zorgvragers
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Praktische invuloefening

� Indien 1 zorgvrager verandert:

1. Ga naar ‘Beeld’

2. Ga naar ‘macro’s’

3. Selecteer het kolomnr

‘resetnr…’

4. Druk op uitvoeren

2

3

4

Praktische invuloefening: 

inventaris hulpmiddelen

� Bij tabblad ‘detail transfers’

� Onderaan in groene vakjes kan je aanwezige hulpmiddelen in vullen
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Na invulling: interpretatie resultaten

VErV 2018 35

Interpretatie resultaten

� Tabblad ‘grafiek’

� Is overzichtsblad

� Overzicht welke taak en hoeveel % voldoet 

volgens richtlijnen 

� Doel om te streven naar 100%
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Interpretatie resultaten

� Tabblad ‘tabel’

� Resultaat in andere 

weergave

� Tevens vermelding 

aantallen klassen 

Interpretatie resultaten

� Tabblad ‘overzichtsblad’

� Gedetailleerder analyse per 

klasse en per resultaat

� Streven naar 100%

� Vermelding zorgzwaarte 
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Interpretatie resultaten

� Tabblad ‘overzichtsblad’ 

� Gedetailleerder analyse per 

klasse en per resultaat

� Streven naar 100%

� Vermelding zorgzwaarte 

Interpretatie resultaten

� Tabblad ‘overzichtsblad’ 

� Overzicht van aantal 

aanwezige hulpmiddelen



21

Interpretatie resultaten

� Tabblad ‘detail transfer’

� Per type transfer en per klasse 

is er overzicht

� Onderste tabel vermeldt 

hoeveel stuks in gebruik zijn, 

hoeveel nodig, onterecht in 

gebruik

Interpretatie resultaten

� Tabblad ‘detail transfer’

� Per type transfer en per klasse 

is er overzicht

� Onderste tabel vermeldt 

hoeveel stuks in gebruik zijn, 

hoeveel nodig, onterecht in 

gebruik
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Interpretatie resultaten

� Tabblad ‘detail transfer’

� Vereiste aantal, samenbundeling van hulpmiddel, geen opsplitsing per type 

• Dagelijks

• Paar keer per jaar

• Door 
referentiepersonen

• Door zorgverleners

� Ideaal

In huidige praktijk

Arbeidsintensief

Ideaal

• Via Elektronisch 

patiëntendossier
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• KB manueel hanteren van lasten

• Inzetbaarheid hulpmiddelen

• Inventaris hulpmiddelen

• Bepaling zorgzwaarte

� Resultaten interessant voor

Communicatie-tool

Zorgzwaarte per afdeling:

> inzet middelen 

> personeel

Toekomst

� Introduceren praktijkrichtlijn versie 1 + (site VErV)

� Levend document vakjargon 

verplaatsingshulpmiddelen met mobiliteitsklassen

� Verder automatiseren Vlaamse Tilthermometer
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Contactgegevens

Site Vlaamse Ergonomie Vereniging:

www.verv.be

Contact via:

www.verv.be/contact/

Werkgroepen : kantoor, zorg en industrie
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