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ZWEEFMATRAS

Voor horizontale transfers is een zweefmatras 

zeer handig. Aan de hand van een uitgebouwd 

praktijkvoorbeeld leert u hoe je een traject kan 

opzetten van een horizontale transferflow met 

dezelfde zweefmatras doorheen diverse 

afdelingen tot op de kamer. Daarnaast wordt bij 

het inoefenen van deze transfer aantal tips 

meegegeven.
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ZWEEFMATRAS 

Doel zweefmatras

• Ergonomische verplaatsen van de patiënt liggend, zonder 

fysieke (over)belasting.

Resultaat:  minder rug/nek en schouder last.

• Minder personeel nodig om transfert uit te voeren, zonder 

comfort verlies pat.

• Comfort patiënt.

• Geen maximaal gewicht = geschikt voor obese patiënten.

• Geschikt voor pat. met pijn.
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Werking zweefmatras

• Zweefmatras onder pat. aanbrengen = zie praktijk.

• Aansluiten pomp : lagedruk lucht = matras opgeblazen

Geblazen lucht = ondersteuning pat., tevens ontsnapping 

lucht door perforaties onderzijde =  zorgt vermindering 

wrijving = minder kracht nodig voor transfert. (93% minder 

kracht nodig )

• Transfert pat. = zie praktijk

• Zweefmatras ook bruikbaar MRI

OPGELET POMP mag NIET in MRI-ruimte

ZWEEFMATRAS :  az West Veurne

• Onbekend

• Nieuwe collega's gebruik gekend ander ZH (stage)

• Info internet

• Info firma PTS : test Hovermatt

• Tijdduur : 3 jaar voor aankoop

• Uitbreiding : gebruik volledig ZH
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Praktijk az West

• 1ste stadium : start Spoed – onderzoeken (RX/CT) –

Intensieve zorgen

• Uitbreiding : ambulance – spoed – onderzoeken (RX/CT/MRI) 

– intensieve zorgen of afdeling

• Uitbreiding: kamer – onderzoeken / kamer – operatiezaal /

kamer – kamer

Nadeel

• Niet elke afdeling pomp (duur).

• Verdwijnen zweefmatras : ander ziekenhuis, vuilbak,…

• Collega’s overtuigen die hem alleen moeten plaatsen zien 

soms nut niet in. 

• Tekort : wasserij
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REINIGEN

• Voorzie preventief ondoordringbaar doek en steeklaken.

• Reinigen tussen 2 pat. met antibacterieel middel bij ons 

surfasafe.

• Bevuild met bloed : zuurstofwater, dan pas wasserij.

• Na gebruik wasserij : gewassen volgens bepaald programma.

• Besmetting : in box/kamer tot na behandeling noco-spray

vb. bij clostridium, daarna pas wasserij.

Welke patiënten komen in aanmerking

• Alle bedlegerige/immobiele patiënten: van polytrauma tot 

obese pat, pre/postoperatief,…..

• In az West :

-start ambulance, onderzoeken tot intensieve of afdeling.

-pre/postoperatief

-gehospitaliseerde pat. bedlegerig voor onderzoeken.

-transfert bed/bed andere afdeling

-obese pat i.p.v.  glijzeil of laken
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Gebruik Zweefmatras

-De patiënt moet in een horizontale positie liggen voor 

verplaatsen of herpositionering.

-Plaats de zweefmatras onder de patiënt door middel van de 

omroltechniek.

Voorzie ondoordringbaar doek en of steeklaken op de 

zweefmatras ter bescherming/ bevuiling.

BELANGRIJK : boven / onderkant, hoofd / voeteinde.

Hoofd zeker voldoende op zweefmatras, pat. ligt in midden 

zweefmatras.

-Maak de veiligheidsgordels vast.

- Stop de stroomkabel in het stopcontact.

-Maak de flexibele slang vast aan het einde van de matras, 

parallel aan het voeteneinde, door middel van de drukknop.

-Zorg ervoor dat de transferoppervlaktes (bed/bed –

brancard/bed – bed/onderzoektafel….) zo dichtbij mogelijk bij 

elkaar staan, remmen vast.

-Zet de pomp aan.

- Pak de handgrepen vast en trek de patiënt zijwaarts, hetzij 

hoofdeinde of voeteneinde eerst, totdat de patiënt in de 

gewenst positie is, of duw.

-Zet de pomp uit.



10/10/2019

7

AANDACHTPUNTEN

-Laat een patiënt nooit zonder toezicht op de zweefmatras 

liggen als deze is opgeblazen.

-Wacht tot die volledig is ontlucht.

-Boven / onderkant – hoofd / voeteinde.

-Pat. midden van zweefmatras.

-Gordel aan, niet afsnoeren.

-Ondoordringbaar doek als bescherming. 

Zweefmatras : boven/onderkant

hoofd/voeteinde
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FOUT                          JUIST

Pomp 
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AANDACHT: hoofd ALTIJD op de 

zweefmatras, voeten mogen eruit 

steken.

Hoofd rust NIET op zweefmatras = 

ONCOMFOTABEL voor patiënt.
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Patiënt ALTIJD IN MIDDEN van de 

zweefmatras.

Anders gevaar KANTELEN !!!!!!!!!!!!
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ACTIE
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Dank voor uw aandacht

Martine Dekerf  • Martine.Dekerf@azwest.be

mailto:Martine.Dekerf@azwest.be

