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Fysiek veilig & respectvol werken 

Tinie Hake 
TRANSFERS beLICHT             2016 

Doelstellingen 

Ø  Geen fysieke overbelasting 
 
Ø  Respectvolle omgang tussen zorgvrager en 

zorgverlener 
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Drie Pijlers 
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Ø  Werkhouding 
Ø  Arbonormen 
Ø  Haptonomie 

à Omdenken 
à Grenzen stellen 

Werkhouding 

Ø  Werkhouding of wachthouding? 
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Werkhouding 

Ø  Last dichtbij 
Ø  Rechte rug 
 
à Toch van je af werken? à schredestand 
à Alle 3 of 6 neuzen dezelfde kant uit 

Werkhoogte van het bed? 
Werken in kleine ruimtes? 
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Werkhouding en druk per cm2 op 
discus L3-L4 
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Vaak ook overbelasting privé 
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Dicht bij je lichaam werken 
 
Ø  elleboog van je af = reiken 
Ø  reiken is potentieel belastend 
Ø  reiken vanuit schredestand is 

oké 
Ø  vanuit schredestand werk je 

gemakkelijk dichtbij 

Werkhouding 
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Rechte rug 
 
Ø  alle ‘eventjes’ krom staan, is opgeteld 

veel belasting 

Ø  gebogen en gedraaid staan = 
statische overbelasting 

Ø  niet langer dan 4 seconden in een 
slechte houding 

Ø  beter: nooit in een slechte houding 

Werkhouding 
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Belastende houdingen voor de rug 
 
Ø  voorovergebogen houding 
Ø  zijwaarts gebogen houding 
Ø  gedraaide rug 

Ø  ‘om het hoekje zitten’ 
Ø  schuttershouding op  

knielkussentje 

werkhouding 
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Werkhouding reiken 
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Ø  Bedhek diagonaal voor steun bekken 
•   ontspannen rug 
•   ontspannen schouders 

Ø  Voorste voet niet onder het bed 

à Rug blijft recht 
 
à Van ver reiken is geen sprake meer 

à Goed contact met de cliënt  

 

Arbornormen 

Ø Tillen - maximaal 12-15 kg 

Ø Duwen & trekken - maximaal 25 kg 

Ø Hurken en knielen - maximaal 30 sec. 

(maar nog beter: niet) (knielkussentje) 
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Haptonomie 

Ø  De leer van het voelen, tasten en aanraken 
Ø  Bewust van spanning en ontspanning 
Ø  4 Fenomenen: 

–  Ruimte 
–  Naderen 
–  Uitnodigen 
–  Doorvoelen 

à Grenzen stellen 
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Haptonomie 
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Haptonomie is onlosmakelijk 
verbonden met zorgverlenen 
 
Haptonomie: 
Ø  hapsis = gevoel of tast 
Ø  nomos = regel of wetmatigheid 
 
Contact: 
Ø  con = samen 
Ø  tact = gevoel 

Spiegelen van de beweging 

Uitnodigen tot stand via ‘schepje’ 
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Uitnodigen tot gaan zitten 
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Ø  Mijn beweging wordt jouw 
beweging 

Ø  Spiegelen van de beweging 

Ø  Werkhouding blijft goed 

Uitnodigen via het ‘boogje’ 
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Simpele hulpmiddelen 
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Ø  Plastic zak 
 
Ø  Lange handdoek / sling 
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Elastische kousen 
Easyslide en SlideX 
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SlideX is het aanvullende 
hulpmiddel 
 
3 maten: 
 
•  M: kniekous 
 
•  L: lieskous en kniekous 

bij forsere kuit 
 
•  XL: forse benen, zowel 

knie- als lieskous  
 
 
 
 

Elastische kousen 
Easyslide en SlideX 

Achterkant boord 
vasthouden 
 
Handschoenen à  
geen kracht, wel 
grip 
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Elastische kousen 
Easyslide en SlideX 

Achterkant boord 
vasthouden 
 
Handschoenen à  
geen kracht, wel 
grip 
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Elastische kousen 
Easyslide en SlideX 

Onder de hiel opschuiven
   

 
Net zo lang dat de hak 
goed zit 
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Elastische kousen 
Easyslide en SlideX 

Cliënt trekt aan de 
lus van de SlideX  
 
Verzorgende schuift 
mee op 
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Elastische kousen 
Easyslide en SlideX 

De kous zit op de 
juiste hoogte. 
 
•  Zonder kracht 
•  Behoud van de 

huid van de cliënt 
•  Behoud van de 

kous 
•  Gelijke druk- 

verdeling over het 
been 

Easyslide uit en 
klaar! 
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Stilstaan bij bewegen 
 
Spiegelen van de beweging: jouw beweging 
wordt de beweging van de cliënt. 
 
Basisboek 
Verplaatsingstechnieken voor zorgverleners 
Tinie Hake 2013 
www.transfersbelicht.nl 
ISBN 9789037211085, uitgeverij Edu’Actief 

Basisboek 
Verplaatsingstechnieken 
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www.transfersbelichtonline.nl 
 
Gratis demo 
 
Vraag wachtwoord aan voor 
tijdelijke inlog 

E-learning 
Verplaatsingstechnieken 
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