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Hoe kies ik het 
juiste hulpmiddel
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Draaien en  
verplaatsen in bed

De Keuzehulp helpt je aan de hand van vijf vragen een
goede keuze temaken. Bij de eerste drie vragen herken je 
een oplopende zorgbehoefte. Als je bekend bent met de 
Mobiliteitsklassen (MK5), dan is vraag 1 herleidbaar tot de
Mobiliteitsklassen A en B, vraag 2 tot Mobiliteitsklasse C
envraag3 totMobiliteitsklassenDenE.Omdathetzelfop

derandvanhetbedkunnengaanzittencruciaal isvoorhet
 unnen gaan staan en lopen en voor een aantal transfers naar 
de (rol)stoel isdaarovereenapartevraaggesteld (vraag4).
Vraag 5 gaat over adequate oplossingen voormensenmet
extreemovergewicht,datisnamelijkbijnaeenvakapart.

Tekst: Jacqueline Stomp  
Onder redactie van: Elly Waaijer en Nico Knibbe

Bij mobiliteit denken we meestal aan lopen, fietsen, autorijden etc. Maar jezelf in bed kunnen ver-
plaatsen is minstens zo belangrijk. Bijvoorbeeld om lekker te kunnen liggen, goed te slapen, decubitus 
te voorkomen of om makkelijk op de rand van je bed te kunnen gaan zitten om te gaan lopen, naar het 
toilet te gaan of in je (rol)stoel te gaan zitten. Hiervoor zijn enorm veel oplossingen en hulpmiddelen 
op de markt. Hoe vind je hierin je weg? De nieuwe Scouters Keuzehulp Draaien en verplaatsen in bed 
helpt je daarbij.     

Scouters Keuzehulp
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De vijf vragen van de Keuzehulp Draaien en verplaatsen 
in bed:  

VRAAG 1: Wiljejeverplaatseninbedenkanje
datbijnahelemaalzelf?

VRAAG 2:Wiljejeverplaatseninbedenkanje
datdeelszelf?

VRAAG 3:Wiljejeverplaatseninbedenkanje
zelfbijnanietmeehelpen?

VRAAG 4: Wiljejedraaieninbedomopderand
vanjebedtekunnenzitten?

VRAAG 5: Zoek je een hulpmiddel bij het ver
plaatseninbedenbenjevrijzwaar?

Voorkomen
Maareerstevendit.Bijhetpositionereninbedgebeurt

het vaak dat eerst alleen de rugleuning omhoogwordt ge
daan.Daardoorglijdtdecliëntnaarbeneden.Omdittevoor
komenzetjeeerstdebeenondersteuningomhoogendanpas
derugleuning.

Somsishetmogelijktevoorkomendatiemandzichüber
hauptomhooginbedhoeftteverplaatsen.Alseencliëntde
neigingheeftonderuit tezakken inbedzou jehetbed licht
inTrendelenburgkunnenzettenofdebeensteunenwatom
hoogkunnendoen.Depersooninkwestiezaktdannietmeer
onderuit en de transfer omhoog in bed is nietmeer nodig.
Checkwelbijeenartsofditmagenkan,wanterkunnenrisi
co’saanverbondenzijn.Maarookpositioneringskussenskun
nenhierbijhelpen.Dezespecialekussens,wigkussens,rollen
ensteuntjesondersteuneniemandomeenstabielepositiete
handhaven.

Vraag 1: Wil je je verplaatsen in bed en kan je dat bijna  
helemaal zelf?

Hetgaathierommensendiemoeitehebbenmetdraaien
inbedenhetuitbedkomen.Vaakkunnenzebeidehanden
gebruikenenmeteenofbeidevoetenophetmatrasafzet
ten.Dathoeftechternietaltijdhetgevaltezijn.Iemandmet
bijvoorbeeldeenhalfzijdigeverlammingkanindezecategorie 
vallenendaardoormaareenarm,handofbeengebruiken.

Relatief bekende oplossingen zijn de papegaai, de

bedbeugel(extrasteuntjeaanderandvanhetbed),hettouw
laddertjeendepakpaal(paaldiejetussenhetplafondende
vloerklemtomjedaaraanoptetrekkenomtegaanstaan).

Oplossingen die gemiddeld genomen wat minder op 
hetnetvliesstaanzijnbijvoorbeelddegladdehoesofonder
lakens. Daarmee kan de cliënt zichzelf makkelijker in bed 
verplaatsen.Somsishetdaarmeeechteronmogelijkgewor
denjetekunnenafzettenmetdevoeten.Dankaneenanti
slipmatjeofantislipsokkenhandigzijn.Maarerzijnookglad
deonderlakenswaarbijhetvoetengedeeltenietgladisofhet
onderlakenkorter isdanhetmatraszodat je jedaaropkunt
afzetten.Enalsvooralhetdraaienopdebillenbijhetopde
randvanhetbedkomenlastigis,zoudezachtedraaischijfeen
optiekunnenzijn.Dieheefttweegladdeschijvendietenop
zichtevanelkaarkunnendraaien.Inligkandecliëntzichhier
opkantelen,vervolgensmetderugleuningvanhetbedtotzit
komenomdaarnaeenkwartslag tedraaienomopde rand
van het bed te komen.Denk hierbij opnieuw aan het eerst
omhoogzettenvandebeensteunomnaarbenedenglijdente
voorkomen.Doetdecliëntditniet,danishetrisicogrootom
naarbenedenteglijdenenniettoteenvoldoendezithouding
tekomen.

Vraag 2: Wil je je verplaatsen in bed en kan je dat deels zelf?
Inditgevalheeftdecliëntmeerhulpnodig.Ookhierkun

nen het gladde onderlaken, een glijmat of glijdeken opties
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zijn.Dezachtedraaischijfkanookweereenoplossingzijn.Bij
dedraaischijf kanhet echter gebeurendat iemandwel kan
draaien,maareenofbeidebenennietkanmeenemeninde
draai.Danzoujekunnendenkenaaneenverlengdearm.Dat
iseenbanddiejeondereenoftweebenenschuift,zodateen
zorgverlenerdebenenmakkelijkkantillenenmeekanlaten
draaien.

Inplaatsvaneengladhoesofonderlakenisereenenorm
scalaaanglijzeilenbeschikbaar.Meestalwordendiegebruikt
om de transfers voor de zorgverlener te verlichten, maar ze 
kunnen ook het zelfstandig verplaatsen in bed faciliteren.
Eventueel in combinatiemeteenpapegaai, antislipmatjeof
het handig gebruiken van de instellingen van het bed. Kijk
op www.scouters.nl voordiversematen, types (enkele laag,
dubbele laag) en slimmemanieren om de glijzeilen aan te
brengenenweerwegtehalen.

Vraag 3. Wil je je verplaatsen in bed en kan je zelf bijna niet 
meehelpen?

Inditgevalisdecliëntbehoorlijkpassief.Eenglijzeilisdan
handig,maarnietzozeeromhetzelfstandigbewegeninbed
tevergemakkelijken.Hetgaatdanmetnameomhetontlasten
vandezorgverlener.Eenpassievetillift,eventueelbevestigd
aanhetplafond,kandanookeengoedeoplossingzijn.Alsde
cliëntdanopeentillaken(oftransferlaken,ofglijdeken)ligt,
kunjehetlakenaanhakenaandetilliftendecliënthorizontaal
inbedverplaatsenofdraaien.Zo’ntillakeniseenzogenaamd
permanentlaken,jekunterdusopblijvenliggen.

Het draaibed is een hulpmiddel waarbij feitelijk geen
medewerkingvandepersooninkwestienodigis.Hetbestaat
uittweerollenwaarmeeaanweerszijdenvanhetbedeenlaken
openafgeroldwordt.Decliënt ligtophet lakenenkanzo
gemotoriseerdzijwaartswordenverplaatst,gekanteldofzelfs
omhooggeplaatst inbed.Hetdraaibedis ineersteinstantie
ontworpenvoorbedieningdooreenzorgverlenerofmantel
zorger,maardecliëntzouhetookzelfkunnenbedienen.

Vraag 4: Wil je je draaien in bed om op de rand van je bed te 
kunnen zitten? 

Hetgaathierommensendiemoeitehebbenomvanlig
naar zitopde randvanhetbed tekomen.Uiteraardkijk je
eerstofde cliëntdooropde zij te rollenendebenenbui
tenbedtebrengendebeweginginkanzettenenzelfafkan
maken.Ook hier kunnenweer de gladde hoeslakens en de
zachtedraaischijfhandigzijn.Alszwareen/ofpassievebenen
hetprobleemzijn,kandeverlengdearmingezetwordenom
fysiekeoverbelastingvandemantelzorgerofzorgverlenerte
voorkomen.

Interessant is het roterende bed, ook wel het zitbed
genoemd.Dat iseenelektrischhooglaagbeddat,naastde
standaardinstellingen (hoofdeinde, voeteneinde, Trendelen
burg),ookkandraaienenzichkanomvormentoteenstoel.
De standaardinstellingenkunnenwel afwijken,dus let goed
opofdiedeandereverplaatsingeninbedvoldoendeonder
steunen.Ookishetbelangrijkomhetopstaantetestenmet
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de cliënt.De voeten kunnenmeestalminder ver onder het
zwaartepuntvanhet lichaamgeplaatstworden,wathetop
staanietslastigermaakt.Doormetdehoogtevanhetbedte
spelen,kanditwelgecompenseerdworden.

Vraag 5: Zoek je een hulpmiddel bij het verplaatsen in bed 
en ben je vrij zwaar? 

Alsde cliënt zwaar is enhij of zijmoeiteheeftmethet
verplaatseninbed,danishetbelangrijkombijdekeuzevan
eenhulpmiddelnietalleentelettenophetmaximalegewicht.
Dit gewicht staataltijdophethulpmiddelenvarieert sterk.
Demeestehulpmiddelendienietspecifiekzijnbedoeldvoor
obese mensen, hebben een maximum belastbaar gewicht
vanzo’n120à150kilo.Alsdatnietvoldoendeiskomjeinde
categorie‘bariatrie’endanzijndemaximavaaktot250à300
kilo.Belangrijkisechterjenietblindtestarenopdezekilo’s;
denk bijvoorbeeld ook aan de breedte van het hulpmiddel.

Zwaremensenzijnimmersnietalleenzwaar,maarvaakook
breeden/ofheel lang.Voorhetverplaatsen inbedgaathet
danmetnameomhetbedzelf.Vergeetnietdatdeketenzo
sterkisalszijnzwaksteschakel.Hoezithetbijvoorbeeldmet
depapegaai?Ofdetilbandvandepassievelift?Enhettouw
laddertje?Enmochtjedenkenaanhetinzettenvaneenglijzeil
voorhetverplaatseninbed,realiseerjedandatjenietalleen
eenvrijgrootzeilnodighebt.Bedenkjeookdatdetransfer
ondankshetglijzeiltochnogtezwaarkanzijn.Indatgevalis
eentransferlaken incombinatiemetplafondliftwellichteen
beteralternatief.

 
Tot slot 

In dit artikel kunnenwe slechts een tipje van de sluier
oplichten vanwat ermogelijk is op het gebied van draaien
enverplaatsen inbed.Veelhulpmiddelenkomen indiverse
types,variatiesenmerken.IndeonlineKeuzehulpvindjeeen
grootdeelvanwateropdemarktis,metdaarbijookinfor
matieoverdekostenendefinanciering.Daarkomtbijdatde
bestekeuzeafhankelijkisvandeambitiesenmogelijkheden
vandecliënt.Het isdaaromvaak(ergotherapeutisch)maat
werk.

Online Keuzehulp 
DeKeuzehulp‘DraaienenVerplaatseninbed’staatop
scouters.nl/keuzehulpen.IndezeKeuzehulpvindjede
hiergenoemdehulpmiddelenenmeer.Overelkhulp
middel is informatiebeschikbaareneenweblinknaar
de betreffende leverancier. Ook laten gebruikers hier
reviewsachter.
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