
Effect van opblaasbare 
hulpmiddelen in de zorg
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Goede praktijken in de ergonomie
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Waarover gaat het?

• Proning en prone positioning bij rugoperaties

• Gesedeerde patiënt van ruglig (bed) naar buiklig (operatietafel)

• Positioneren op blokken 

• 2 manuele uitvoeringswijzen die gangbaar zijn (UZ Gent)

• Nieuwe uitvoeringswijze met luchtkussens

Context - probleemstelling
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3 methodes

• Met rolbord naar operatietafel

• Wentelen op de operatietafel met behulp van een glijzeil

• Optillen van patiënt – blokken worden er onder gestoken

• Herpositioneren 

Manueel tillen op blokken (MT)
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• Blokken liggen klaar op operatietafel

• Manueel wentelen vanaf het bed tot op de blokken

• Herpositioneren

Manuele wentelen op blokken (MW)

• Luchtkussen op rugzijde aangebracht vooraf

• Luchtkussens op borst en buik vooraf aangebracht

• Mee begeleiden tijdens opblazen

• Herpositioneren 

Gebruik luchtkussen (LK)
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Welke methode is 
er het meest/ minst 
belastend?
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Protocol:

3x
• MT
• MW
• LK

1 80kg

5 minuten rust

• m. erector spinae
• m. trapezius pars descendens

% peak strain MW

Luchtkussen – manueel tillen op blokken

* (p<0.05) and *** (p<0.001) show the significance levels of the reduction.
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Luchtkussen – manueel wentelen op blokken

* (p<0.05) and *** (p<0.001) show the significance levels of the reduction.

Manueel tillen op blokken– manueel wentelen 
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Samenvatting

Samenvatting

• Manueel wentelen
• Manueel tillen

Krachtzetting door 
lucht

Significante reductie 
alle parameters

• Manueel wentelen

Significante reductie alle 
parameters, behalve piek 
lage rug
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Gebruik wigvormig luchtkussen:
• Lagere spieractiviteit bovenste ledematen en lage rug 
• Minder ongunstige houdingen 
• Lager moment S5/S1
• Subjectief beter resultaat

Gelijkaardig onderzoek draaien patiënt(labo)

Manuele methodes:

• Steeds grote reikafstand om aan te grijpen en dus grotere momentwerking

• Manuele krachtzetting

Besluit en aanbevelingen
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• Proning is slechts een deeltaak en dus ook maar een deel van de fysieke belasting

• Naast hulpmiddelen om manuele krachtzetting te vermijden/ verminderen, moeten ook 
andere risicofactoren aangepakt worden:

Besluit en aanbevelingen

Vragen of
opmerkingen?
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