
 

 

Het belang van wisselhouding 

Gedurende de dag zijn er veel mobiliteitsmomenten waarop de zorgvrager van 
lichaamshouding kan wisselen. Veranderen van lichaamshouding kan zelfstandig, met 
begeleiding of volledige ondersteuning door zorgverleners plaatsvinden, al dan niet met inzet 
van transferhulpmiddelen. 

Wisselligging wordt toegepast om de duur en omvang van de druk op het lichaam te beperken. 
Echter kan het verplaatsen, zeker als de zorgvrager hulp nodig heeft, ook een risico 
veroorzaken. Wrijving, tussen lichaam en ondersteunend oppervlak kan zorgen voor 
schuifkrachten in huid en onderliggend weefsel. In combinatie met druk kan dit leiden tot 
vervorming en beschadiging van weefsel. Assisteren bij het verplaatsen kan ook aanleiding 
geven tot fysieke belasting van zorgverleners.  

Begeleiding of ondersteuning tijdens verplaatsingen die niet uitgevoerd worden conform de 
huidige praktijkrichtlijnen zorg kunnen leiden tot letsel en pijn1 2 bij zorgverleners en effect 
hebben op efficiëntie in de dagelijkse zorg3. 

Onjuist uitvoeren van wisselhouding kan een belangrijke bijdrage leveren aan musculoskeletaal 
letsel of pijn onder zorgverleners en de werkefficiëntie verminderen. Met het oog op de 
zorgverlener is het herpositioneren van afhankelijke zorgvragers in bed de grootste risicofactor 
voor musculoskeletaal letsel4. De financiële impact voor de organisatie kan ver reiken of zelfs 
een vermindering in zorgkwaliteit voor zorgvragers tot gevolg hebben5 6 7.  

Uit internationaal onderzoek naar fysieke zorgzwaarte bleek dat 32% van de letsels het gevolg 
was van het herpositioneren/draaien of tillen van zorgvragers in bed8. Volgens Nederlandse 
data, tabel 1, blijkt dat de fysieke zorgzwaarte voor zorgverleners toeneemt op de druk- en 

schuifkrachten en daarmee ook 
decubitus in de loop van de tijd. 
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Tabel 1 Overzicht van de fysieke 
zorgzwaarte in de 4 hoofdbronnen van 
fysieke belasting bij bewoners in 2002, 
2005, 2008 en 2015 
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Naarmate het afhankelijkheidsniveau van zorgvragers in ziekenhuizen en langdurige zorg 
toeneemt, in combinatie met een toename van obesitas en vergrijzing van de bevolking, 
behoren transfers tot de dagelijkse uitdagingen waar zorgverleners mee te maken hebben. Het 
gebruik van transferhulpmiddelen kan een positieve impact hebben op zorgvragers en 
zorgverleners, gezondheidsuitkomsten verbeteren en aan immobiliteit gerelateerde 
aandoeningen, zoals de ontwikkeling van decubitus, verminderen. De huidige richtlijnen9  
bevelen aan dat veilige transfer hulpmiddelen en mobiliteit van zorgvragers een positieve 
invloed hebben op de kwaliteit van de patiëntenzorg, mobilisatie, revalidatie en het dagelijks 
leven10.   
 
Wilt u weten welke transferhulpmiddelen Arjo aanbiedt? Kijk dan hier. 
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