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22.453 cursussen in een jaar!  



Mobiliteits klassen	

Knibbe	JJ,	Hulshof,	NA,	Stoop,	AP,	Friele,	RD,	Kleine	hulpmiddelen,	hulp	voor	bewoners	en	verzorgenden,	NIVEL,	Utrecht,	1998.		
Knibbe	JJ,.	Waaijer	EM.	Mobility	Gallery.	A	ClassificaRon	and	Assessment	Tool	for	Care	Planning,	ArjoHuntleigh	2008.	
Knibbe	JJ,	Knibbe	NE.	Assessments	of	pa4ents	with	a	5-category	or	a	3-category	prac4cal	classifica4on	system:	validity	and	prac4cality.	Work	41	(2012)	5655-5656.

.. research suggests that tissue damage (especially the so-called ‘deformation 
change’) can occur very quickly and within minutes (Oomens et al., 2013).

.. maar kun je ook klachten krijgen door transfers?



Risiko’s
Pressure mapping (druk) 

- ‘…… als de patiënt in een dergelijke positie blijft zitten, 
zonder een moment van ‘off-loading’ dan kan de 
schade toenemen ….. (Oomens et al., 2013).’  

- dus: spreid de druk over een zo groot mogelijke 
oppervlakte
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Resultaten	Vendlet	studie

- twee	Vlaamse	RVT’s		
- 13	clienten	(Mobiliteitsklassen	C,	D	and	E)	
- vier	weken	gebruik	Vendlet	
- 35	zorgverleners		
- scores	van	huidcondiRe	(Braden,	twee	keer	per	week,	
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid	0,79)		

- Rjdscores	
- klachten	bewegingsapparaat

Methode:	

- geen	relaRe	tussen	gebruik	Vendlet	voor	het	ontstaan	en	de		
reducRe	van	decubitus	

- let	op:	het	gaat	om	een	gevoelige	doelgroep		(10	zijn	er	volgens	
Braden	‘at	risk’,	vier	hadden	er	al	een	wond)		

- als	alleen	wisselhouding	wordt	aangeboden	worden	niet	alle	
lichaamszone	voldoende	ontlast	(Peterson	et	al.	2013)		

- het	kost	ongeveer	evenveel	Rjd	(tenzij	je	het	manuele	draaien	
samen	doet)	

- minder	klachten	bewegingsapparaat	(rug,	nek	en	schouders)

Resultaten	
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- waarbij geen noodzaak tot direct vastpakken (glijzeilen, steeklakens, 
haptonomie, etc … )  

- de kracht langzaam opbouwen 
- oppervlakte zo groot mogelijk maken 
- off loading 
- voorkom draaiing 
- voorkom vocht   

We hebben dus nieuwe (?)  technieken nodig die 
veilig zijn voor de client en de zorgverlener:

…	with	some	techniques,	the	shear,	4ssue	deforming	forces	within	the	pa4ents’	
body	are	large	and	can	result	in	direct	damage.	For	example	when	moving	a	
pa4ent	sideways	on	top	of	a	low	fric4on	sliding	sheet,	the	forces	for	the	nurse	are	
acceptable	from	an	ergonomic	point	of	view.	For	the	pa4ent	it	means	that	the	
slack	within	his	body	is	taken	up	layer	by	layer	un4l	he	completely	moves.	This	
means	that	all	layers	(skin,	subcutaneous	layers,	muscle	etc.)	are	stretched	to	the	
maximum	before	the	next	layer	will	start	to	move.	This	can	result	in	direct	
damage	to	the	4ssue	as	is	some4mes	reported	in	bariatric	pa4ents.	

*Prevention of Pressure Ulcers: Exploring the Influence of Nurses, Equipment and  Working Techniques. Hanneke JJ Knibbe and Nico E. 
Knibbe. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 
2014 Edited by T. Ahram, W. Karwowski and T. Marek.

…	our	measurements	and	calcula4ons	on	the	three	techniques	demonstrate	that	
small	differences	in	technique	result	in	large	differences	in	pressure	distribu4on,	
contact-area	and	the	poten4al	risk	of	shear	forces	for	the	pa4ent	and	in	(shear)	
back	load	for	the	nurse.	Even	during	the	process	of	frequent	reposi4oning,	a	
procedure	intended	to	reduce	the	risk	of	developing	pressure	ulcers,	some	
techniques	result	in	an	increase	in	risk	for	pressure	ulcer	development	instead	of	
the	intended	decrease.

*Prevention of Pressure Ulcers: Exploring the Influence of Nurses, Equipment and  Working Techniques. Hanneke JJ Knibbe and Nico E. 
Knibbe. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23 July 
2014 Edited by T. Ahram, W. Karwowski and T. Marek.

Tot	slot:		

- u	bent	allemaal	uitgenodigd	voor	de	Gezond&Zeker	dag	op	28	oktober	:)		
- daar	wordt	ook	het	nieuwe	GebruiksBoekje	gelanceerd	
- kijk	op	www.leerstand.nl	voor	een	‘op	maat’	individueel	leeradvies	(straks	ook	voor	
‘niet-zorgenden’)	

- kijk	op	www.scouters.nl	voor	informaRe	over	hulpmiddelen	en	zelfredzaamheid	
- kijk	op	ww.free-learning.be	voor	graRs	en	drempelloos	online	leren	
- kijk	op	www.goedgebruik.nl	voor	de	films	uit	deze	presentaRe		
- kijk	op	www.ergofilm.nl	voor	‘ergo-sefie-films’		
- de	Rode	Duivels	spelen	de	EK	finale	2020	tegen	Oranje	(de	uitslag	is	nog	onbekend)			


