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Vlaamse tilthermometer

Ergoday Zorg 8/10/19                                                                                                Lieven Maertens, VerV, VIVES

Vlaamse Ergonomie Vereniging
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Je Rug

Ik help je
beweeg je
laat je lopen
en hopen

Ben er om te helpen
niet voor pijn
wat veel beweerd mag zijn

Je bent de enige voor me,
ik doe alles voor je 
alles wat je doet en wenst
maar ook ik ben begrensd

Dus als je nog eens beweegt,
denk terug
aan dit gedicht
vergeet me niet te vlug

Je Rug.

Hannah Vansteelandt
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Inhoud

Waarom nood aan Vlaamse tilthermometer?

Wat is Vlaamse tilthermometer?

Hoe gebruik je Vlaamse tilthermometer?

Toekomst

www.verv.be

info@verv.be
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Wat is 

tilthermometer? 
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Inhoud

Waarom nood aan Vlaamse tilthermometer?

Wat is Vlaamse tilthermometer?

Hoe gebruik je Vlaamse tilthermometer?

Toekomst
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Wetgeving - richtlijnen

Voorkomen

Risicoanalyse

Maatregelen

Opleiding

Medisch onderzoek
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Vlaamse Ergonomie Vereniging
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Ergonomie - check

Tillen Beeldschermwerk Energetisch

Trekken en duwen Houding Werktempo,               

werkduur

Repetitief werken Knielen en hurken Trilling Geluid 

Verplaatsen Langdurig staan/zitten verlichting Klimaat 
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www.verv.be
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Omgeving

Omgeving-hulpmiddelen

Zorgvrager

Zorgverlener

BA EC D

1

2

4

Maertens –MBLZW-JS-4©

3 Hulpmiddelen

5Organisatie/tijd

• Mobiliteit
• Gewicht
• Spier-bot

• Type
• Gebruik

3

1

5
2

4

• Aantal
• Klachten
• Techniek
• Bouw
• H&Tmodel

Taken-analyse-model 2.0
Ergonomisch risico-analyse model (Maertens)
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Ergonomie - check

Tillen Beeldschermwerk Energetisch

Trekken en duwen Houding Werktempo,               

werkduur

Repetitief werken Knielen en hurken Trilling Geluid 

Verplaatsen Langdurig staan/zitten verlichting Klimaat 
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Transfer-analyse-model 2.0
Risico-analyse model hanteringsprocedures (Maertens)

Omgeving

Omgeving-hulpmiddelen

Zorgvrager

Zorgverlener

BA EC D

1

2

4

Maertens –MBLZW-JS-4©

3 Hulpmiddelen

5Organisatie/tijd

• Mobiliteit
• Gewicht
• Spier-bot

• Type
• Gebruik

3

1

5
2

4
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Transfer-analyse-model 2.0
Risico-analyse model hanteringsprocedures (Maertens)

Omgeving

Omgeving-hulpmiddelen

Zorgvrager

Zorgverlener
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2
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Transfer-analyse-model 2.0
Risico-analyse model hanteringsprocedures (Maertens)

Omgeving

Omgeving-hulpmiddelen

Zorgvrager

Zorgverlener

BA EC D

1

2

4

Maertens –MBLZW-JS-4©

3 Hulpmiddelen

5Organisatie/tijd

• Mobiliteit
• Gewicht
• Spier-bot

• Type
• Gebruik

3

1

5
2
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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

 2017: pilootproject OostVl: 42 WzC, 8 analyse
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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

14
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Principes waarover akkoord

 Personen indelen in vijf mobiliteitsklassen 

 Transfers binnen bed vereisen steeds een glijzeil vanaf 

mobiliteitsklasse C of oranje

 Transfers uit bed gebeuren met een tillift vanaf 

mobiliteitsklassen C of oranje

 Verzorging, wassen/douchen, begeleiding vereisen steeds 

een hoog-laag voorziening

 Risico verplaatsen van personen wordt geëvalueerd met 

Vlaamse Tilthermometer
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Inhoud

Waarom nood aan Vlaamse tilthermometer?

Wat is Vlaamse tilthermometer?

Hoe gebruik je Vlaamse tilthermometer?

Toekomst
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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 gebruikt wordt

Is analyse factor 1 en 3
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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

 …

18
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Principe 1 : vijf mobiliteitsklassen 19
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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.

20
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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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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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 Excell-invulformulier

Enkel dit tabblad in 
te vullen

Gegevens worden automatisch ingevuld Achtergrond 
informatie

www.verv.be

info@verv.be

www.verv.be

info@verv.be

Vlaamse tilthermometer

Aanpassingen op basis van opmerkingen uit

 studiedag VerV 2017

 praktijkopdrachten 

opleiding ergonomie

 Door gebruik 

24
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Vlaamse tilthermometer
 Apart overzicht hygiënische zorgen 

VErV 2018
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Inhoud

Waarom nood aan Vlaamse tilthermometer?

Wat is Vlaamse tilthermometer?

Hoe gebruik je Vlaamse tilthermometer?

Toekomst



10/10/2019

14

www.verv.be

info@verv.be

www.verv.be

info@verv.be

27

www.verv.be

info@verv.be

www.verv.be

info@verv.be

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) 
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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’

www.verv.be

info@verv.be

www.verv.be

info@verv.be

Praktische invuloefening

 Stap 9: 1 kolom per 

zorgvrager

 Stap 10: Client nummer kan 

aangepast worden volgens 

interne afspraak
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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

www.verv.be

info@verv.be

www.verv.be

info@verv.be

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
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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
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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
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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
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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
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Praktische invuloefening

 Stap 21: herhaal dit voor alle zorgvragers

www.verv.be

info@verv.be

www.verv.be
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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
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Praktische invuloefening: 

inventaris hulpmiddelen

 Bij tabblad ‘detail transfers’

 Onderaan in groene vakjes kan je aanwezige hulpmiddelen in vullen

www.verv.be

info@verv.be

www.verv.be

info@verv.be

Na invulling: interpretatie resultaten

44
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Interpretatie resultaten

 Tabblad ‘grafiek’

 Is overzichtsblad

 Overzicht welke taak en hoeveel % voldoet 

volgens richtlijnen 

 Doel om te streven naar 100%
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www.verv.be

info@verv.be

Interpretatie resultaten

 Tabblad ‘tabel’

 Resultaat in 

andere weergave

 Tevens 

vermelding 

aantallen klassen 
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Interpretatie resultaten

 Tabblad ‘overzichtsblad’

 Gedetailleerder analyse per 

klasse en per resultaat

 Streven naar 100%

 Vermelding zorgzwaarte 

www.verv.be

info@verv.be

www.verv.be

info@verv.be

Interpretatie resultaten

 Tabblad ‘overzichtsblad’ 

 Gedetailleerder analyse per klasse en per 

resultaat

 Streven naar 100%

 Vermelding zorgzwaarte 
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Interpretatie resultaten

 Tabblad ‘overzichtsblad’ 

 Overzicht van aantal aanwezige hulpmiddelen
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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’

 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 



10/10/2019

27

www.verv.be

info@verv.be

www.verv.be

info@verv.be

Inhoud

Waarom nood aan Vlaamse tilthermometer?

Wat is Vlaamse tilthermometer?

Hoe gebruik je Vlaamse tilthermometer?

Toekomst
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• Dagelijks

• Paar keer per jaar

• Door referentiepersonen

• Door zorgverleners

Wanneer VTTM te gebruiken?

In huidige praktijk

Arbeidsintensief

Ideaal

• Via Elektronisch 
patiëntendossier
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 Codex boek VIII titel 3 Manueel hanteren van lasten

 Inzetbaarheid hulpmiddelen

 Inventaris hulpmiddelen

 Bepaling zorgzwaarte

 Resultaten interessant voor

Communicatie-tool

Zorgzwaarte per afdeling:

> inzet middelen 

> personeel

www.verv.be

info@verv.be

www.verv.be

info@verv.be

Planning +toekomst

 Introduceren praktijkrichtlijn  met charter

 Levend document vakjargon 

verplaatsingshulpmiddelen met mobiliteitsklassen

 Verder automatiseren Vlaamse Tilthermometer

 Feedback –digitalisering via EPD

 Publicatie i.s.w. LOCOmotion en VerV betreffende 

validatie

56



10/10/2019

29

www.verv.be

info@verv.be

www.verv.be

info@verv.be

Vragen?

57

Lieven.maertens@vives.be
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