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OVER DIT BOEKJE

In dit boekje vind je een overzicht van hulpmiddelen en
materialen die in de zorg gebruikt worden om fysieke
belasting te beperken en de zelfredzaamheid van de cliënt
te bevorderen. 
De informatie helpt je om het juiste hulpmiddel te kiezen,
aan te vragen en te zorgen dat de randvoorwaarden voor
gebruik zo goed mogelijk zijn. Het uitgangspunt vormen
de hulpmiddelen beschikbaar vanuit de uitleen, aangevuld
met andere relevante hulpmiddelen. Daardoor is het boekje
ook geschikt voor veel intramurale situaties.

Training in gebruik
Maar er is meer. Om een hulpmiddel goed en veilig te
gebruiken moet je immers ook weten hoe dat moet. Als
het goed is ben je goed getraind in het gebruik van til- en
transferhulpmiddelen. 
Wanneer dat niet zo is, zorg dan dat je training krijgt. Het
is onverantwoord voor jezelf en voor de cliënt om zonder
voldoende training een hulpmiddel te gebruiken. 

GebruiksBoekje is er ook
Om je na een goede training te helpen bij het goede
gebruik van hulpmiddelen vind je als herinnering stap-voor-
stap toelichting in het GebruiksBoekje. Voor elk hulpmiddel
vind je daar stap-voor-stap tekeningen en uitleg. Dat
GebruiksBoekje sluit direct aan op dit HulpmiddelenBoekje
en is eveneens verkrijgbaar. 
Wel moet je altijd de gebruiksaanwijzing van een hulp-
middel volgen. Zorg ook dat die direct beschikbaar is bij
het hulpmiddel.

Beide boekjes maken deel uit van het project GoedGebruik
dat gericht is op het juist en veilig gebruik van til- en trans-
ferhulpmiddelen thuis. 
Informatie hierover is beschikbaar via www.goedgebruik.nl
en www.locomotion.nu
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WAT VIND JE PER HULPMIDDEL? 

Per hulpmiddel vind je de volgende informatie: 
doel;
de indicatiestelling;
de mobiliteitsklasse: zie bladzijde 7;
gebruiksbegrenzingen;
eventuele opmerkingen over onderhoud;
de financieringsmogelijkheden.

Links onderaan de bladzijde vind je aangegeven of het om
een uitleenartikel (U) gaat. 
Midden onder staat een vinkje als er een verpleegkundige
indicatiestelling nodig is. 
Rechtsonder staat het symbooltje van de mobiliteitsklasse
weergegeven (indien van toepassing). 

Toelichting van de begrippen

Indicatiestelling
In principe kan de cliënt de uitleenartikelen (aangegeven
met een 'U' onder aan de bladzijde) zelf aanvragen bij de
uitleen. Daar wordt ook altijd de indicatiestelling verzorgd.
Voor sommige artikelen is een zwaardere indicatiestelling
nodig. Je ziet dan midden onder op de bladzijde ook een
vinkje. Deze indicatiestelling moet dan door een verpleeg-
kundige (minimaal niveau 4) uitgevoerd worden. In de
praktijk kan het voorkomen dat de indicatiestelling door de
verpleegkundige wordt gemandateerd aan een andere
medewerker (bijv. een ergotherapeut, ergocoach of tilspeci-
alist). De verpleegkundige blijft echter eindverantwoordelijk
voor de indicatiestelling. 

Voor de overige uitleenartikelen kan de indicatie worden
gesteld door een medewerker van de uitleen. De thuiszorg-
organisatie en de uitleenorganisatie zijn verantwoordelijk
voor een voldoende deskundigheidsniveau van de mede-
werkers die indiceren voor uitleenartikelen.
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Voor de artikelen die niet via de uitleen verkrijgbaar zijn en
voor de voorzieningen op de lange termijn staat aangege-
ven hoe de aanvraag verloopt. 

Uitleenartikelen worden gratis uitgeleend voor een periode
van maximaal 26 weken. In die periode kan als dat nodig is
gezocht worden naar structurele oplossingen. Wanneer
echter al vanaf het begin duidelijk is dat een cliënt een arti-
kel langer nodig heeft, dan moet het artikel zo snel moge-
lijk bij de juiste instantie worden aangevraagd. De uitleen is
een tijdelijke voorziening die ook als overbrugging kan fun-
geren naar een definitieve voorziening. Daarmee wordt ook
de doorstroming bevorderd en worden wachtlijsten voorko-
men. 

Het bezorgen en weer ophalen van hulpmiddelen is een
kostbare zaak en ook om die reden is een goede indicatie-
stelling van belang. Dat betekent ook dat de cliënt goed
geïnformeerd en akkoord moet zijn en dat er tevoren
nagegaan moet worden of het artikel qua afmeting
geschikt is voor de woning van de cliënt en de cliënt zelf. 

Mobiliteitsklasses
Naarmate de cliënt minder kan, is er meer begeleiding
nodig en neemt de kans op fysieke overbelasting van de
zorgverlener toe. Daarom is aangegeven voor welke mobili-
teitsklasses van cliënten een hulpmiddel geschikt is. Je
vindt rechtsonder ook de symbooltjes daarvan. Meer infor-
matie daarover vind je in de toelichting bij de
Basispakketlijst Uitleen Hulpmiddelen (LVT/ ZN) en het
werkpakket Zorg voor Thuiszorg. 
Meer over het werken met de mobiliteitsklasses vind je in
de MobiliteitsWijzer via ARJO Nederland bv.



Schema 1       De mobiliteitsklassen (Knibbe et al., 1998). 

Mobiliteits Zelfstandig  Risico fysieke Cliënt actief? Mobiliteit
klasse overbelasting stimuleren 

gewenst? 

Ja Nee Ja Ja

Nee Nee Ja Ja

Nee Ja Ja Ja

Nee Ja Nee Ja

Nee Ja Nee Nee

7

D

C

E

B

A

A. De cliënt is in staat om de handeling zelf uit te voeren, 
met of zonder het gebruik van hulpmiddelen of 
(speciale) aanpassingen. 

B. De cliënt is niet in staat om de handeling zelfstandig uit 
te voeren, maar de hulp die hierbij nodig is, brengt geen
risico van fysieke overbelasting voor de zorgverlener
met zich mee.
De hulp kan bestaan uit aanwijzingen, maar ook uit bijv. 
lichte hulp bij het opstaan. De hulp kan worden gegeven
in combinatie met hulpmiddelen en/of aanpassingen 
(zoals een papegaai).



8

C. De cliënt is niet in staat om de handeling zelfstandig uit 
te voeren.  
De hulp die hierbij nodig is, zou (zonder maatregelen) 
risico van fysieke overbelasting voor de zorgverlener 
met zich meebrengen. Het is nodig gebruik te maken 
van hulpmiddelen die de taak van de zorgverlener fysiek 
gezien aanvaardbaar maken door deze taak (deels) over 
te nemen. De cliënt kan hieraan zelf wel een fysieke bij-
drage leveren. Meestal is die eigen bijdrage zeer 
gewenst: zowel voor de cliënt zelf als voor de zorgver-
lener. 
De hulp die nu gegeven wordt is bijvoorbeeld de 
tilhandeling met een actieve tillift of stalift.

D. De cliënt is niet in staat om de handeling zelfstandig uit 
te voeren.  
De hulp die hierbij nodig is, brengt, zonder speciale 
maatregelen, risico van fysieke overbelasting voor de 
zorgverlener met zich mee. Het is nodig gebruik te 
maken van hulpmiddelen die de taak van de zorgverle-
ner fysiek gezien aanvaardbaar maken door deze taak 
(deels) over te nemen. De cliënt kan hieraan zelf slechts 
een zeer beperkte of vrijwel geen fysieke bijdrage leve-
ren. Toch blijft het van belang deze activiteit van de 
cliënt sterk te stimuleren. Dat is van belang voor zowel 
de cliënt als voor de zorgverlener. 
De hulp die nu gegeven wordt is bijvoorbeeld de tilhan-
deling met een passieve tillift. Daarbij wordt medewer-
king en activiteit van de cliënt wel gestimuleerd. Het 
voorkomen van complicaties van immobiliteit (zoals 
contracturen of decubitus) is een aandachtspunt.

Voor de categorieën A t/m D is het stimuleren of onderhou-
den van mobiliteit van belang. Dit geldt niet voor categorie
E.  
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E. De cliënt is niet in staat om de handeling zelfstandig uit 
te voeren. 
De hulp die hierbij nodig is, brengt risico van fysieke 
overbelasting voor de zorgverlener met zich mee. Het is 
nodig gebruik te maken van hulpmiddelen die de taak 
van de zorgverlener fysiek gezien aanvaardbaar maken 
door deze over te nemen. Het stimuleren of onderhou-
den van mobiliteit is geen doelstelling. Het kan dan bij-
voorbeeld gaan om cliënten die terminaal zijn of zo moe
dat het voor hen van belang is dat zij hun energie sparen
om bijvoorbeeld bezoek te kunnen ontvangen of te 
lezen. 
Transfers vinden nu bijvoorbeeld plaats met behulp van 
een passieve tillift. Daarbij wordt medewerking van de 
cliënt niet gestimuleerd. Het verlenen van optimale zorg 
en het voorkomen of beperken van de complicaties van 
immobiliteit, zoals decubitus, staat op de voorgrond. 

Gebruiksbegrenzingen
Een nieuwe term is de term 'gebruiksbegrenzingen'. Ze
geven de omstandigheden of situaties aan waarin het hulp-
middel niet gebruikt moet worden omdat anders de veilig-
heid en gezondheid van cliënt en/of zorgverleners in gevaar
komt. Ze zijn aanvullend op de veiligheidseisen die gelden
voor de bescherming van de gezondheid en het welzijn van
de cliënt. 

In algemene zin is het belangrijk op te merken dat voor alle
hulpmiddelen geldt dat een goede instructie en training
noodzakelijk is. Met name voor de hulpmiddelen met dui-
delijke gebruiksbegrenzingen geldt dat echter in versterkte
mate. 

Wanneer er in de tabel geen mobiliteitsklasse of gebruiks-
begrenzing is genoemd dan is deze voor het betreffende
hulpmiddel niet relevant of niet goed vast te stellen (bijv. bij
een dekenboog of een infuusstandaard).  
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Onderhoud 
Goed onderhoud is van belang voor de veiligheid en werk-
zaamheid. Het ene hulpmiddel moet sneller en grondiger
onderhouden worden dan het andere. Onder het kopje
‘Onderhoud’ staat informatie daarover. 

Financieringsmogelijkheden
Voor zover bekend geven we hier informatie over de wijze
waarop het hulpmiddel gefinancierd kan worden. 

Basipakketlijst Uitleen 2004
We hebben ons bij dit boekje gebaseerd op de
Basispakketlijst Uitleen 2004, zoals die door de LVT en ZN is
vastgesteld.
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PRAKTIJKREGELS EN 
PRAKTIJKRICHTLIJNEN 

De Praktijkregels en Praktijkrichtlijnen stellen duidelijke
richtlijnen voor de lichamelijke belasting tijdens het werken
in de zorg. In dit overzicht zijn de belangrijkste regels en
afspraken opgenomen voor de lichamelijke zorg voor cliën-
ten. Je ziet snel wanneer het hoogstwaarschijnlijk nodig is
om hulpmiddelen of aanpassingen te gebruiken. Wanneer
deze keuzes gevolgd worden, zal het werk op deze punten
voldoen aan de eisen van de Praktijkregels (kleur ‘groen’) en
dus gezond en veilig zijn.   

Wanneer de keuzes niet gevolgd worden is de uitslag ‘rood’
of ‘oranje’ en brengt het werk in meer of mindere mate
gezondheidsrisico’s met zich mee. Voorkom dat dus ! 

Deze checklist geeft alleen de hoofdlijnen aan. Om oplos-
singen nauwkeuriger te kiezen is er een meer gedetailleerde
beoordeling nodig. Er zijn immers allerlei soorten en mer-
ken hulpmiddelen en elke cliënt is weer anders. Het is ver-
der raadzaam om de afspraken vast te leggen op een 
cliëntgebonden protocol (zie www.goedgebruik.nl).

De Groene Praktijkregels en de Praktijkrichtlijnen komen
voort uit de arboconvenanten en de CAO Arbeid en
Gezondheid (zie www.arbozw.nl).  

* Volgens de Praktijkregels is elektrische verstelbaarheid van
bedden niet noodzakelijk. Volgens de Praktijkrichtlijnen
voor de overige branches is dit wel sterk aanbevolen.
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1. Hulp nodig om uit bed, stoel of rolstoel te komen  ?  

Nee  =>  ga door met vraag 2.

O  Ja, maar kan (vrijwel) zelfstandig (gaan) staan  
en de valkans is klein.

O  Ja, kan (gaan) staan, maar heeft steun nodig 
Kan wel enigszins steunen op 1 of 2 benen, 
begrijpt bedoeling en heeft geen schouderproblemen. 

O Ja, veel steun nodig en kan nauwelijks of niet gewicht
nemen op been(en) en/of er zijn problemen met schouders. 

2.. Hulp nodig bij verplaatsingen in bed (omrollen, draaien of 
hogerop) en/of er is verzorging op bed? 

Nee  =>  ga door met vraag 3.

O Ja, maar alleen zeer lichte hulp en geen zorg op bed. 

O  Ja, steun nodig, kan beperkt zelf bewegen en/of  
verzorging op bed is nodig.

3. Heeft cliënt elastische therapeutische steunkousen 
(drukklasse 2 of hoger)?

Nee  =>  ga door met vraag 4.

O Ja, maar kan ze zelf aan- en uittrekken

O Ja, heeft hulp nodig. 

4. Krijg cliënt wondverzorging? 

Nee  =>  ga door met vraag 5.

O Ja 

5. Heeft de cliënt hulp nodig bij wassen en douchen? 

Nee  =>  u bent klaar. 

O Ja 

➪➪

➪➪

➪➪

➪➪

➪➪

➪➪

➪➪

➪➪

DE PRAKTIJKREGELS SAMENGEVAT

➪➪
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Geen hulpmiddel nodig (behalve wellicht bijv. rollator).

Meestal is er een (actieve) tillift nodig of een vergelijkbaar
opstahulpmiddel.

Altijd (passieve) tillift nodig,
(met 2 personen tillen is geen goede oplossing). 

Papegaai of glijzeil kan helpen en elektrisch 
hoog-laagbed stimuleert  zelfstandigheid, maar niet 
strikt noodzakelijk. 

Altijd (elektrisch) verstelbaar hoog-laagbed nodig
en vaak glij/rolmateriaal of hulpmiddelen als een papegaai.

Adviseer cliënt of mantelzorger gebruik van aan- 
& uittrekhulpmiddelen. 

Gebruik aan & uittrekhulpmiddelen 
(een glad kousje voldoet niet).

Zorg voor goede werkhoogte: wondverzorgingskrukje, 
hoog-laag douchestoel en/of hoog/laag bed.  

Als u daarbij langer dan 4 minuut in een moeilijke 
houding moet werken is een hoog-laag douchestoel of  
goede werkkruk nodig. 
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DE HULPMIDDELEN

HULPMIDDELEN VOOR DE MOBILITEIT
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WANDELSTOK 4-POOT 
(eifeltje) 

Doel: 
Hulpmiddel bij het lopen.

Indicatiestelling: 
Cliënten die moeilijk ter been zijn en
voor wie een wandelstok onvoldoende
stabiliteit biedt.

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Zorgverzekeraar.

Productinformatie:
breedte 38 cm

U
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LOOPREK 
(standaard in hoogte verstelbaar en/of
opvouwbaar)

Doel: 
Hulpmiddel bij het lopen.

Indicatiestelling: 
Cliënten met een balansstoornis, maar die
wel vrijwel zelfstandig kunnen gaan staan 
en voor wie een wandelstok, elleboogkruk 
of eifeltje onvoldoende steun biedt.

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik verwijzen naar:
Zorgverzekeraar.

Productinformatie: (algemeen, denk ook aan opvouwbaar)
Looprek kind

hoogste stand 64 cm
laagste stand 57 cm
breedte 60 cm

Looprek medium
hoogste stand 84 cm
laagste stand 74 cm
breedte 65 cm

Looprek normaal
hoogste stand 96 cm
laagste stand 86 cm
breedte 67 cm

U
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ROLLATOR 
(3-wiel, 4-wiel, met 
onderarm-schaalhandvatten)
Denk aan de opties: handrem, mandje of 
dienblad.

Doel: 
Hulpmiddel bij het lopen.

Indicatiestelling: 
Cliënten met: 

evenwichts/balansstoornissen;
functiestoornissen van de benen; 
stoornissen in het uithoudingsvermogen of lichamelijke 
zwakte. De rollator strekt dan tot behoud van 
zelfredzaamheid.

Onderarm-schaalhandvatten worden gebruikt indien ont-
lasting van de hand- of polsgewrichten gewenst is.

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
de 3-wielrollator uitsluitend binnen gebruiken;
bij beperkte stabiliteit heeft een 4-wielrollator de 
voorkeur.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Zorgverzekeraar.

U
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ROLSTOEL 
(handbewogen opvouwbare 
(kinder)rolstoel of duwwagen)

duwwagen standaard/voetsteun
duwwagen comfort/beensteun
zelfvoortbeweger standaard/ 
voetsteun 
zelfvoortbeweger comfort/
beensteun 

Eventueel:
kinderrolstoel 3–6 jaar / 6–10 jaar; 
been/voetsteunen zijn soms apart te bestellen;
gipssteun (zie verder).

Doel: 
Hulpmiddel voor cliënten om zich in en/of buitenshuis te
verplaatsen.

Indicatiestelling: 
Cliënten die zich door ziekte, ongeval of krachtsverlies
onmogelijk kunnen verplaatsen met behulp van een ander
loophulpmiddel of waarvoor het te vermoeiend is zich
alleen met elleboogkrukken te verplaatsen.

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Gemeente (WVG).

U
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GIPSSTEUN

Doel: 
Hulpmiddel om gipsbeen te ondersteunen.

Indicatiestelling: 
Cliënten die zich in een rolstoel 
verplaatsen en een gipsbeen 
hebben.

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Zorgverzekeraar. 
In combinatie met de rolstoel dan WVG (bij langdurige no-
dzaak).

U
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ELLEBOOGKRUKKEN

staal ± 1.60 - 2.10
normaal ± 1.60 - 2.10
medium ± 1.35 - 1.60
kind ± 1.20 - 1.50

Doel: 
Hulpmiddel bij het lopen.

Indicatiestelling: 
Te gebruiken bij cliënten met een goed 
functionerend polsgewricht die:

een been gedeeltelijk niet kunnen/mogen belasten;
een evenwichtsstoornis hebben;
een verminderd uithoudingsvermogen hebben.

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Zorgverzekeraar.

Productinformatie:
Voor personen langer dan 2 meter of met een uitzonderlijk
hoog gewicht zijn er stalen krukken.

U
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OKSELKRUKKEN

Doel: 
Hulpmiddel bij het lopen.

Indicatiestelling: 
Cliënten die moeilijk ter been zijn en ter 
ontlasting van de arm(en). 
Let op: Als de cliënt voldoende kracht in de 
elleboog/arm heeft, schakel dan over naar 
elleboogkrukken in verband met kans op 
okselafklemming bij okselkrukken. 

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Zorgverzekeraar.

U
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ONDERARM-SCHAALKRUKKEN

Doel: 
Hulpmiddel bij het lopen.

Indicatiestelling: 
Cliënten die moeilijk ter been zijn en de 
hand-/polsgewrichten niet kunnen belasten 
en daardoor geen elleboogkruk of ander 
hulpmiddel mogen gebruiken. 

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Zorgverzekeraar.

U
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TRIPPEL- EN/OF 
ARTHRODESESTOEL
(standaard, in hoogte verstelbaar)

Doel: 
Hulpmiddel om stabiel te kunnen zitten 
en/of zich te kunnen verplaatsen in huis.

Indicatiestelling: 
trippel/arthrodesestoel: cliënten die 
moeilijk stabiel kunnen zitten op een 
gewone stoel en zich alleen zittend kunnen verplaatsen 
in huis;
trippelstoel: cliënten die zich binnenshuis alleen zittend 
kunnen verplaatsen en niet beschikken over een in huis 
bruikbare rolstoel en geen gebruik kunnen maken van 
een looprek of rollator vanwege een gestoorde arm- of 
handfunctie of zich niet zonder gebruik van de handen 
staande kunnen houden;
arthrodesestoel: cliënten die moeilijk kunnen zitten op 
een gewone stoel door (tijdelijk) functieverlies van het 
heup- of kniegewricht (buigproblemen).

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Zorgverzekeraar.

U



25

INRICHTINGSELEMENTEN WONINGEN
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BED(LEES)TAFEL

Doel: 
(Werk)tafelblad voor over
het bed. 

Indicatiestelling:  
‘Bedlegerige’ cliënten ter
ondersteuning van de 
ADL-activiteiten (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
en/of om de zorgverlening op bed te ondersteunen.

Mobiliteitsklasse: 
A t/m E.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Zorgverzekeraar.

Productinformatie:
hoogste stand 80 cm
laagste stand 72 cm
breedte 40 cm
lengte 60 cm

Soms zijn ook kantelbare bladen mogelijk.

U

D

C

E

B

A
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ANTI-DECUBITUS-
MATRAS

statisch
licht dynamisch
sterk dynamisch

Doel: 
Hulpmiddel bij het voorkomen/behandelen van decubitus.

Verpleegkundige indicatiestelling:  
Cliënten die een verhoogd risico hebben op het verkrijgen
van decubitus of cliënten met decubitus. Keuze van het
matras op basis klinische blik van verpleegkundige en 
risicoscorelijst van bijvoorbeeld het CBO of anders. 

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Zorgverzekeraar (denk aan combinatie met bed).

Let op: 
Voor AD-matrassen is een aparte CTG-beleidsregel 
ingesteld. Vraag nadere informatie bij het uitleencentrum.

U ✔ Indicatie door verpleegkundige
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ANTI-DECUBITUSKUSSEN 

Doel: 
Hulpmiddel om doorzitten (decubitus 
aan de stuit) te voorkomen of te 
behandelen.

Verpleegkundige indicatiestelling: 
Cliënten met (een verhoogd risico op
het verkrijgen van) decubitus aan de
stuit. 

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik verwijzen naar:
alleen kussen: zorgverzekeraar;
kussen in combinatie met rolstoel: gemeente (WVG).

Let op;
Slechte houding en onderuitschuiven maakt het risico op
decubitus groter.

U ✔ Indicatie door verpleegkundige
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KINDERBED 
(in hoogte verstelbaar
kinderbed met hoge
spijlen of zijwanden)

Doel: 
Hulpmiddel voor de 
verzorging/verpleging van
‘bedlegerige’ kinderen.

Verpleegkundige indicatiestelling: 
Te gebruiken bij een kind dat verzorging op bed nodig
heeft en/of wanneer het kind niet zonder hulp van een
zorgverlener of ouder uit of in bed kan komen. 

Mobiliteitsklasse: 
C t/m E.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Zorgverzekeraar.

Productinformatie:
hoogste stand ± 94 cm
laagste stand ± 39 cm
breedte ± 76 cm

U ✔ Indicatie door verpleegkundige

D

C

E
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HOOG-LAAGBED 
(elektrisch) verstel-
baar hoog-laag bed
met verstelbare rug, 
verstelbare rug met 
fowlerpositie of 
verstelbare rug met 
fowlerpositie en 
voetverstelling

Doel: 
Hulpmiddel bij de verpleging en/of verzorging van de cliënt
op bed en om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorde-
ren. 

Verpleegkundige indicatiestelling: 
Cliënt die: 

gedurende langere tijd uitgebreide verpleging/verzorging
op bed nodig heeft; 
niet zonder hulp van een zorgverlener uit of in bed kan 
komen;
gestimuleerd moet worden zichzelf in bed te 
verplaatsen/bewegen; 
geassisteerde transfers/bewegingen op bed nodig heeft. 
Als de cliënt zelfstandig of met gebruik van hulpmidde-
len uit bed kan komen en er geen noodzaak tot zorg op 
bed is, hoeft geen bed te worden uitgeleend. 
Bij beperkte verpleging en/of verzorging op bed is een 
elektrisch verstelbaar hoog/laagbed niet geïndiceerd. Dan
kan gebruik gemaakt worden van bedverhogers. 

Mobiliteitsklasse: 
C t/m E, bevordert zelfredzaamheid bij A en B,
meer in detail:

met verstelbare rug: A, B;
met verstelbare rug met fowlerpositie: A t/m C;
met verstelbare rug met fowlerpositie en voetverstelling: 
A t/m E.
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Gebruiksbegrenzingen:
Een (elektrisch) hoog-laag bed met alleen verstelbare rug is
geschikt indien de cliënt zelfstandig kan bewegen binnen
de grenzen van het bed, zo nodig met behulp van een
papegaai. Als de cliënt dit niet kan is een verstelbare rug
met fowlerpositie noodzakelijk om te voorkomen dat cliënt
onderuit zakt.
- Om de fysieke belasting van zorgverlener of mantelzor-

ger te verminderen en de zelfredzaamheid van de cliënt 
te bevorderen heeft elektrische verstelbaarheid de voor-
keur*;

- wanneer door gebruik van de ruggesteun schuifkrachten
ontstaan die het risico op decubitus vergroten is er een 
indicatie voor een bed met fowlerpositie;

- aanwezigheid van oedeem is een indicatie voor een bed 
met fowlerpositie en voetversteviging.

Bij structureel gebruik verwijzen naar:
Zorgverzekeraar.

Productinformatie:
buitenmaten bed ± 100 cm x 230 cm

(Zie ook gebruiksinformatie in het BedBoekje: 
www.goedgebruik.nl)

* Volgens de Praktijkregels thuiszorg is elektrische
verstelbaarheid van bedden niet noodzakelijk.
Volgens de Praktijkrichtlijnen voor de overige 
branches is dit wel sterk aanbevolen.

U ✔ Indicatie door verpleegkundige

D

C

E

B

A
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Stroomschema voor de indicatie van bedden

Cliënt heeft
verzorging
nodig op
bed*

Eigen bed aanpassen/
aanschaffen. Eventueel
huren bij derden.

Hoog-laag bed vergroot
zelfredzaamheid bij 
mobiliteitsklasse A en B
Dat geldt ook bij een 
elektrisch verstelbaar
hoofdeinde

Vermeld noodzaak
van levering met
bed(lees)tafel, 
papegaai,
bed(onrust)hekken
en dekenboog

Hoog-laag verstelbaar:

- Met verstelbare rug met fowlerpositie:   
A t/m C;

- Met verstelbare rug met fowlerpositie 
en voetverstelling: A t/m E.

ja

nee

* Let op: Kraamvrouwen komen niet in aanmerking, tenzij
intensieve zorg op bed nodig is. Dan kan er ook een hoog-
laag bed aangevraagd worden. 

Vraag tijdig de permanente voorziening aan. Indien al
meteen duidelijk is dat het om een structurele voorziening
gaat dient dit ook zo snel mogelijk aangevraagd te worden.
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MATRASHEFFER 
(keuzemogelijkheid)

Dit hulpmiddel staat voor 
2004 als keuzemogelijkheid 
op de basispakketlijst uitleen.

Doel: 
Opblaasbaar matras dat onder
de gewone matras op een
gewoon bed geplaatst kan worden 
om verzorging op werkhoogte te 
bieden.

Verpleegkundige indicatiestelling: 
Bij een indicatie voor een elektrisch verstelbaar
hoog-laag bed kan als alternatief de matrasheffer worden
ingezet. Dit artikel is in 2004 op proef als keuzemogelijk-
heid in de uitleenlijst opgenomen. De uitleenorganisatie
bepaalt zelf of zij gebruik maakt van dit artikel. 

Mobiliteitsklasse: 
A, B, deels C. 
C, D en E mits er geen transfers op bed noodzakelijk zijn. 

Gebruiksbegrenzingen: 
Wanneer meer dan lichte hulp is vereist bij 
geassisteerde transfers/bewegingen op bed is een
elektrisch verstelbaar hoog/laag bed vereist. 

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Door cliënt zelf te financieren.

(Zie onderzoeksrapport 'Matrasheffer' op
www.arbozw.nl)

U ✔ Indicatie door verpleegkundige

C

B

A
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DEKENSTEUN

Doel: 
Hulpmiddel om de druk
van de dekens/het dekbed
op de benen/voeten op te
heffen.

Indicatiestelling: 
Te gebruiken voor cliënten, waarbij de druk van dekens/
dekbed op de benen/voeten vermeden moet worden.

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Zorgverzekeraar.

U
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ONRUSTHEKKEN 
(set van 2 stuks) 

Doel: 
Hulpmiddel om de 
veiligheid van de cliënt in
bed te bevorderen en te
voorkomen dat een cliënt
uit bed valt.

Verpleegkundige indicatiestelling: 
Te gebruiken in combinatie met een hoog-laag bed, om te
voorkomen dat de cliënt uit bed valt. 

Mobiliteitsklasse: 
C t/m E.

Gebruiksbegrenzingen: 
wanneer gebruik wordt gemaakt van glij- of rollakens is 
het om veiligheidsredenen aan te bevelen om 
onrusthekken te gebruiken;
onrusthekken moeten eenvoudig en licht te bedienen 
zijn en geen risico van beklemming of beknelling 
opleveren. Daarnaast moeten ze zodanig weg- of 
inklapbaar zijn dat de afstand van de zorgverlener tot de
cliënt niet onnodig vergroot wordt;
onrusthekken moeten 22 cm boven de matras 
uitkomen.

Let op:
Gebruik altijd in combinatie met een hoog-laag bed.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Zorgverzekeraar.

U ✔ Indicatie door verpleegkundige

D

C

E
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BEDHEFFER/PAPEGAAI 
(standaard, verstelbaar, 
verplaatsbaar) 

Doel: 
Hulpmiddel om zich aan
op te trekken.

Indicatiestelling:
Cliënten die zich in bed willen verplaatsen, tot zit in bed
en/of tot zit op de rand van het bed willen komen en daar-
voor onvoldoende kracht hebben, maar wel beschikken
over een goede arm- en handfunctie. Voor de functies tot
zit komen op de rand van het bed en het omhoog verplaat-
sen in bed is een verstelbare of 
verplaatsbare papegaai aan te bevelen.

Mobiliteitsklasse: 
A t/m E.

Gebruiksbegrenzingen: 
Een lichte vorm van assistentie in bed door de 
zorgverlener is toegestaan, maar bij werkelijk 
steunen en/of tillen zijn glij- of rollakens (zie 
uitleenlijst) of een verstelbaar hoog-laag bed (zie
uitleenlijst) geïndiceerd.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Zorgverzekeraar.

U

D

C

E

B

A
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INFUUSSTANDAARD

Doel: 
Hulpmiddel voor het 
ophangen van infuus- en
voedingsvloeistof.

Indicatiestelling: 
Cliënten die vloeistof/
voeding krijgen toegediend
via een infuus.

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Zorgverzekeraar.

Productinformatie:
breedte ± 65 cm

Er zijn speciale standaards die makkelijk met een verrijdbaar
bed mee kunnen rijden zonder fysieke belasting voor de
zorgverlener.

U
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BEDVERLENGER

Doel: 
Hulpmiddel om het bed
met maximaal 20 cm te
verlengen.

Indicatiestelling: 
Te gebruiken bij cliënten voor wie het uitleenbed te kort is.

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Zorgverzekeraar, dan veelal aanvragen van een geheel bed
met adequate lengte.

U
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BEDVERHOGERS 
(set van 4 stuks)

21 cm hoog, 
metaal 5/5 cm 
25 cm hoog, 
metaal 9/9 cm

Doel: 
Hulpmiddel om het bed te
verhogen.

Indicatiestelling:  
Cliënten die beperkte verzorging op bed nodig hebben. 
Een verhoogd bed kan de cliënt meer mogelijkheden tot
zelfredzaamheid bieden (beter opstaan bijv.).

Mobiliteitsklasse: 
A, B en deel C.

Gebruiksbegrenzingen: 
Wanneer er meer uitgebreide zorg op bed gegeven moet
worden en wanneer assistentie bij transfers binnen de 
grenzen van het bed (hogerop, zijwaarts etc.) nodig is, is
een verstelbaar hoog-laag bed noodzakelijk. 

(zie ook hoog-laag bed en matrasheffer)

Bij structureel gebruik: 
Door cliënt zelf te financieren.

U

C

B

A
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RUGSTEUN

Doel: 
Hulpmiddel om met
behulp van een kussen
een zithouding in bed
aan te nemen.

Indicatiestelling: 
Cliënten die zittend verpleegd/verzorgd moeten worden.

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Let op:  
Als de cliënt slijmvorming of benauwdheidklachten heeft,
alleen te gebruiken op verzoek van arts, verpleegkundige of
fysiotherapeut.
Als de cliënt moeite heeft met bewegingen in bed (mobili-
teitsklasses C, D en E) gebruik dan een (elektrisch) verstel-
baar hoog-laag bed. 
Let op decubitus risico. Dat is eventueel te beperken met
een verhoogd voeteneinde.

Bij structureel gebruik: 
Door cliënt zelf te financieren.

Productinformatie: 
breedte ± 70 cm
hoogte ± 50 cm

U 

B

A
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DREMPELHULP

Doel: 
Hulpmiddel om zware, verrijdbare
hulpmiddelen/werkmaterialen in huis
over een drempel te rijden.

Indicatiestelling: 
Cliënten waarbij er problemen zijn
met het verrijden van hulpmiddelen/
werkmaterialen van de ene naar de
andere ruimte en waarbij aanpassingen zoals het 
verwijderen van een drempel niet mogelijk zijn, niet 
kostenefficiënt (voorzienbaar kortdurende situatie) of ter
overbrugging naar een structurele voorziening.

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
Niet gebruiken wanneer de benodigde kracht voor het ver-
rijden over de drempel toch nog meer dan 200 N (20 kg)
vergt. In die situaties zullen er maatregelen genomen moe-
ten worden om de benodigde kracht terug te dringen.
Denk dan ook aan een elektrisch zelfverrijdbare tillift of een
plafondtillift. Dat zijn echter geen uitleenartikelen. 

Bij structureel gebruik verwijzen naar:  
WVG voor woningaanpassing of door cliënt zelf te financie-
ren.

U
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BADPLANK

Doel: 
Hulpmiddel bij wassen/douchen in
bad.

Indicatiestelling: 
Te gebruiken bij cliënten die zelfstandig
zittend in bad wassen/douchen en problemen hebben bij
het in en uit bad komen en niet (veilig) kunnen staan onder
de douche/in bad. Douchen met een douchestoel heeft de
voorkeur, maar als dat niet mogelijk of gewenst is kan dit
een uitkomst bieden. De cliënt moet in staat zijn om zelf-
standig de plank te gebruiken (goede rompstabiliteit, goede
armfunctie), zelfstandig te wassen/douchen en moet in
staat zijn in zit de benen over de rand in bad te brengen.

Mobiliteitsklasse: A en B.

Gebruiksbegrenzingen: 
Wanneer de cliënt niet in staat is zelfstandig de plank te
gebruiken, mag alleen zeer lichte begeleiding geboden
worden. Is dit niet voldoende, dan moet een badlift (niet in
de uitleenlijst) of tillift (zie uitleenlijst) of een douchestoel
(zie uitleenlijst) worden gebruikt. Behalve de transfer in en
uit bad blijft ook de eis van zelfstandig kunnen wassen/
douchen van belang. Bij assistentie aan iemand die in een
laag bad ligt worden normen voor fysieke belasting bij de
zorgverlener overschreden.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
WVG voor woningaanpassing of door cliënt zelf te
financieren. 

Productinformatie:
belasting meestal max. 130 kg

U

B

A
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TRANSFERHULPMIDDELEN
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DRAAISCHIJF 
(draaischijf, draaischijf met 
opstabeugel, verrijdbare sta- en
loopbeugel)

Doel: 
draaischijf, draaischijf met 
opstabeugel: transferhulpmiddel 
om van bed op stoel te komen en 
omgekeerd, waarbij het noodzakelijk is 
dat de cliënt over voldoende stabiliteit, evenwicht en sta-
functie beschikt;
(verrijdbare) sta- en loopbeugel: transferhulpmiddel dat 
naast het bovenstaande ook helpt bij het zich 
verplaatsen. 

Verpleegkundige indicatiestelling: 
draaischijf: bij cliënten die (met lichte steun) zelf kunnen 
staan, maar (veel) moeite hebben met het verplaatsen 
van de voeten;
draaischijf met opstabeugel: bij cliënten die meer 
moeite hebben met het tot staan komen, maar zich wel 
goed kunnen optrekken;
(verrijdbare) sta- en loopbeugel: bij cliënten die moeite 
hebben om tot stand te komen en te lopen, maar die 
vrijwel zelfstandig kunnen gaan staan door zich op te 
trekken aan de beugel. Het hulpmiddel kan gebruikt 
worden voor transfers van zit naar zit of zit naar stand, 
voor toiletbezoek, e.d. en voor het wassen van de 
genitale en anale streek van de cliënt.

Mobiliteitsklasse: 
B en deel C.

Gebruiksbegrenzing: 
Deze transferhulpmiddelen vergen een zeer goede werk-
techniek. Zorgvuldige indicatiestelling, instructie en controle
zijn daarom enorm belangrijk. 
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De combinatie van deze hulpmiddelen met andere materia-
len, zoals rolstoel en bedden is soms slecht, hetgeen kan
leiden tot overbelasting van de zorgverlener en risico’s voor
de cliënt. 
Wanneer cliënt daadwerkelijk steun nodig heeft om tot
stand te komen en/of zelfstandig te blijven staan kan een
tillift geïndiceerd zijn.
Deze hulpmiddelen functioneren niet goed op hoogpolig
tapijt.

Bij structureel gebruik: 
Door cliënt zelf financieren en in sommige gevallen zorgver-
zekeraar of transferhulpmiddelen (WVG). 

U ✔ Indicatie door verpleegkundige

C

B
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ALGEMENE INFORMATIE TILLIFTEN

Doel: 
Voor de keuze en nadere informatie over de soorten tilliften
zie de volgende pagina’s.

Verpleegkundige indicatiestelling:  
Cliënten die:

geen of een beperkte sta-functie hebben;
niet in staat zijn om zonder gewichtsontlastende hulp op
te staan of weer te gaan zitten;
niet in staat zijn zelfstandig met gebruik van een glij-
plank en eventueel papegaai van (rol)stoel naar bed of 
toilet over te schuiven;
zwaarder wegen dan 25 kg.  

Mobiliteitsklasse: 
C t/m E.

Gebruiksbegrenzingen:
er zijn verschillende types tilliften die elk hun eigen 
mogelijkheden en beperkingen hebben. Gebruik van dit 
hulpmiddel vergt een goede werktechniek en een zorg-
vuldige instructie is daarom strikt noodzakelijk;
bij grote ruimtelijke en/of bouwkundige problemen kan 
ook een (tijdelijke) oplossing gevonden worden in de 
vorm van een demontabel plafondtilsysteem (niet in de 
uitleenlijst), waarbij de tillift niet over de vloer rijdt, maar
waarbij de cliënt aan een cassette hangt die aan een 
demontabel railsysteem is bevestigd. Er kan dan toch in 
kleine ruimtes met een tillift gewerkt worden zonder dat
ingrijpende bouwkundige aanpassingen noodzakelijk 
zijn. Wanneer de situatie permanent of langdurig is, zal 
tijdig naar definitieve voorzieningen/aanpassingen 
gezocht moeten worden;
bij zwaar manoeuvreren kan ook een elektrische, zelfver-
rijdbare tillift ingezet worden;
zelfstandig gebruik van een tillift door de cliënt is in 
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enkele situaties mogelijk, maar vereist specifiek maat-
werk voor lift en slings en aanvullende training en 
instructie;
indien de (slaap)kamer onvoldoende ruimte biedt, is een 
tillift niet inzetbaar.

Onderhoud: 
In een logboekje moet het jaarlijkse onderhoud van de tillift
en de sling schriftelijk zijn vastgelegd. Met een niet goed
onderhouden tillift moet om veiligheidsredenen niet
gewerkt worden. 

Bij structureel gebruik tijdig verwijzen naar: 
Gemeente (WVG).
Zie voor de soorten de volgende pagina’s met aanvullende
informatie.

Let op:
Er moet altijd een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing bij
de tillift aanwezig zijn. Volg altijd nauwkeurig de gebruiks-
aanwijzing, want elke tillift werkt net weer iets anders. Als
de gebruiksaanwijzing ontbreekt zorg dan dat er een komt
via de leverancier, uitleen of verstrekker.

Let op (2): 
Leg afspraken over het werken met een tillift altijd vast een
clientgebonden transferprotocol in het zorgdossier,
handel daarnaar en zorg dat deze afspraken regel-
matig geëvalueerd worden.  

U ✔ Indicatie door verpleegkundige

D

C

E
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- goede  lichaams-
balans;

- geen verlaagd   
bewustzijn;

- enige 
steunfunctie in  
benen;

- geen schouder- 
problemen

actieve lift
(let op max.
gewicht, vaak 
130 kg)
anders 
passieve lift

passieve lift Cliënt 
< 130 kg

alle andere 
gevallen

Cliënt 
> 130 kg

gewone 
passieve tillift 
(volwassen of 
kindermaat 
(tot 1.50 m)

Let op het maximaal
toelaatbare 
tilgewicht van de 
tillift. Kies zonodig
voor een sterkere of
heavy duty (> 200
kg) tillift, eventueel
met een elektrisch
verrijdbaar onderstel 
of plafondtillift
(meestal tot 160 kg.) 
Let op de transfer is
dan gebonden aan
de plek van de rails. 

Keuzeschema tilliften
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kies juiste tilband

ja

nee

zwaar
manoeuvreren? 

- gemotoriseerde  
tillift en/of 

- vloerplaten, 
drempelhulp en/of 
woningaan-
passing 
of plafondtillift

- gemotoriseerde 
tillift en/of 

- vloerplaten, 
drempelhulp en/of 
woningaan-
passing 

- of plafondtillift

handmatig 
verrijdbaar

zwaar
manoeuvreren?

handmatig 
verrijdbaar

ja

nee

kies juiste tilband

kies juiste tilband

kies juiste tilband

kies juiste tilband
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Aanvullende informatie 

PATIËNTENTILLIFT: 
Actieve tillift

Doel: 
Transferhulpmiddel voor transfers 
vanuit of naar bed, (rol)stoel, toilet
e.d. (van zit naar zit of van zit 
naar stand). Actieve tilliften tillen
iemand deels tot stand, maar zijn
zeker niet voor iedereen geschikt. 

Verpleegkundige indicatiestelling: 
Cliënten die:

een beperkte sta-functie hebben;
niet in staat zijn om zonder gewichtsontlastende hulp op
te staan of weer te gaan zitten;
niet in staat zijn zelfstandig met gebruik van een glij-
plank en eventueel zwenkbare papegaai van (rol)stoel 
naar bed of toilet over te schuiven; 
zwaarder wegen dan 25 kg. 

De cliënt moet een stabiele romp hebben (een beetje kun-
nen zitten), op minimaal 1 been kunnen steunen en geen
problemen hebben met het schoudergewricht (zoals pijn of
een dreigende ontwrichting), begrijpen wat er van verwacht
wordt en dat ook doen. 
Als hieraan niet voldaan wordt zal er voor een passieve lift
gekozen moeten worden (zie aldaar). 

Mobiliteitsklasse: 
C.

Gebruiksbegrenzingen: 
Een elektrische bediening van de tillift (hoog-laag) heeft de
voorkeur zowel voor de cliënt als voor de zorgverlener. 
Daarnaast moet de tillift goed te manoeuvreren zijn omdat
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anders de zorgverlener te zwaar belast kan worden in klei-
ne ruimtes als douche en toilet en bij vloerbedekking. 
In de brochure 'Een Tillift Thuis' en in het werkpakket fysie-
ke belasting voor uw zorgbranche (zie www.arbozw.nl) vind
je ruimtelijke richtlijnen voor het gebruik van tilliften. 
Actieve liften hebben als voordeel dat de onderrug en de
benen van de cliënt vrij zijn. Ze zijn dus geschikt om iemand
naar het toilet of de postoel te begeleiden. Het aan- en uit-
kleden (broek aantrekken), het wassen en het wisselen van
incontinentie materiaal gaat makkelijker. 

Onderhoud:
In een logboekje moet het jaarlijkse onderhoud van de tillift
en de sling schriftelijk zijn vastgelegd. Met een niet goed
onderhouden tillift moet om veiligheidsredenen niet
gewerkt worden. 

Bij structureel gebruik tijdig verwijzen naar: 
Gemeente (WVG).

U ✔ Indicatie door verpleegkundige

C
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Aanvullende informatie 

PATIËNTENTILLIFT: 
Passieve tillift

Doel: 
Transferhulpmiddel voor
transfers vanuit of naar bed,
(rol)stoel, toilet e.d. (van 
lig zit, lig lig). 

Verpleegkundige 
indicatiestelling: 
Cliënten die:

geen of een zeer beperkte sta-functie hebben; 
niet in staat zijn om zonder gewichtsontlastende hulp op
te staan of weer te gaan zitten; 
niet in staat zijn zelfstandig met gebruik van een glij-
plank en eventueel zwenkbare papegaai van (rol)stoel 
naar bed of toilet over te schuiven;
zwaarder wegen dan 25 kg. 

Passieve tilliften tillen iemand helemaal 'voetje van de
vloer'. Ze moeten gebruikt worden bij cliënten die zichzelf
nauwelijks of niet meer kunnen verplaatsen of een te
beperkte sta-functie hebben voor een actieve tillift (zie
aldaar). 

Mobiliteitsklasse: 
deels C, en D en E. 

Gebruiksbegrenzingen: 
Een elektrische bediening van de tillift (hoog-laag) heeft de
voorkeur zowel voor de cliënt als voor de zorgverlener.
Datzelfde geldt voor een elektrisch bedienbaar (kantel)juk. 
Voor zeer zware (>130 kg) cliënten zijn speciale 'heavy
duty' tilliften noodzakelijk en mogelijk. 
Daarnaast moet de tillift goed te manoeuvreren zijn omdat



anders de zorgverlener te zwaar belast kan worden in klei-
ne ruimtes als douche en toilet en bij vloerbedekking. 
In de brochure 'Een Tillift Thuis' en in het werkpakket Zorg
voor Thuiszorg vind je ruimtelijke richtlijnen voor het
gebruik van tilliften. 
Zelfstandig gebruik van een tillift door de cliënt is in enkele
situaties mogelijk maar vereist specifiek maatwerk voor lift
en slings, een zelfverrijdbare tillift en aanvullende training
en instructie. 

Gebruik van dit hulpmiddel vergt een goede werktechniek
en een zorgvuldige instructie is daarom strikt noodzakelijk.

Er wordt standaard een sling meegeleverd. Geef wel de
juiste maat door. Controleer voor gebruik altijd of de maat
juist is. 

Onderhoud: 
In een logboekje moet het jaarlijkse onderhoud van de tillift
en de sling schriftelijk zijn vastgelegd. Met een niet goed
onderhouden tillift moet om veiligheidsredenen niet
gewerkt worden. 

Bij structureel gebruik tijdig verwijzen naar: 
Gemeente (WVG).

U ✔ Indicatie door verpleegkundige 53
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Aanvullende informatie 

PATIËNTENTILLIFT: 
Zelf verrijdbare tillift of 
onderstel

Doel: 
Hulpmiddel voor de transfer van
zware en/of bedlegerige cliënten en
het zonder kracht, elektrisch 
verrijden van cliënten in de tillift
middels een joystick. 

Verpleegkundige 
indicatiestelling: 
Cliënten: 

met de wens om zich zelfstandig te tillen en/of te 
verplaatsen; 
waarbij het manoeuvreren met een over de vloer verrijd-
bare tillift te zwaar is en een plafondtillift geen adequate
oplossing is.

Voor zelfstandig gebruik is het volgende in elk geval nood-
zakelijk: 

een zorgvuldige training, instructie en follow up; 
een goede handfunctie voor de bediening van de hand-
set met de joystick;
voldoende ruimte om met een tillift te kunnen werken 
(geen zijwaartse verplaatsing).

Wanneer het vooral gaat om het verlichten van het
manoeuvreren voor zorgverlener en/of mantelzorger is het
volgende noodzakelijk:

een zorgvuldige training, instructie van alle betrokkenen;
nagaan of er geen ruimtelijke beperkingen zijn voor de 
tillift. Zuiver zijwaarts manoeuvreren kan lastig zijn. 
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Onderhoud:
In een logboekje moet het jaarlijkse onderhoud van de tillift
en de sling schriftelijk zijn vastgelegd. Met een niet goed
onderhouden tillift moet om veiligheidsredenen niet
gewerkt worden. 

Bij structureel gebruik tijdig verwijzen naar: 
Gemeente (WVG). Het hulpmiddel is in principe onder een
bestaande tillift te monteren. 

(Voor aanvullende informatie zie
www.GoedGebruik.nl)

✔ Indicatie door verpleegkundige
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Aanvullende informatie 

PATIËNTENTILLIFT: 
(Demontabel) Plafond tillift

Doel: 
Transferhulpmiddel voor transfers vanuit bed, (rol)stoel, 
toilet e.d. naar elders of vice versa. 

Verpleegkundige indicatiestelling: 
Bij grote ruimtelijke en/of bouwkundige problemen kan een
(tijdelijke) oplossing gevonden worden in de vorm van een
(demontabel) plafondtilsysteem, waarbij de tillift niet over
de vloer rijdt, maar waarbij de cliënt aan een cassette hangt
die aan een (demontabel) railsysteem is bevestigd. 
Er kan dan toch in kleine ruimtes met een tillift gewerkt
worden zonder dat ingrijpende bouwkundige aanpassingen
noodzakelijk zijn. Wanneer de situatie permanent of lang-
durig is, zal tijdig naar definitieve voorzieningen / aanpas-
singen gezocht moeten worden. Denk ook aan een zelfver-
rijdbare tillift bij problemen met het manoeuvreren. Met
een plafondsysteem is zelfstandig gebruik door de cliënt
soms mogelijk. 

Deze voorzieningen zijn zelden beschikbaar vanuit de uit-
leen. Huren of leasen is soms mogelijk. 

Mobiliteitsklasse: 
C, D en E.  

Gebruiksbegrenzingen:
In de brochure 'Een Tillift Thuis' en in het werkpakket Zorg
voor Thuiszorg vind je ruimtelijke richtlijnen voor het
gebruik van tilliften en plafondsystemen.
De meeste plafondsystemen bieden alleen de mogelijkheid
van passief tillen, niet van actief tillen. 
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Gebruik van dit hulpmiddel vergt een goede werktechniek
en een zorgvuldige instructie is daarom strikt noodzakelijk.

Sommige plafondsystemen zijn ook geschikt als iemand erg
zwaar is (bijv. meer dan 150 kilo). Er kunnen dan namelijk
twee cassettes gebruikt worden, waardoor dubbele kracht
geleverd kan worden. De meeste over de vloer verrijdbare
liften halen dat niet meer. 

Productinformatie:
Voor een demontabel systeem zijn geen bouwkundige
ingrepen nodig. De set bestaat veelal uit 2 losse staanders
(palen) die op de vloer geplaatst worden. 
De minimale plafondhoogte hiervoor is meestal 
2.30 m.

Bij structureel gebruik tijdig verwijzen naar: 
Gemeente (WVG).

✔ Indicatie door verpleegkundige

D

C

E
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EXTRA EN/OF 
SPECIALE SLINGS 
(TOILETSLING, 
AMPUTATIESLING, 
NETSLING)

Doel: 
Hulpmiddel voor de tranfer 
met een patiëntentillift als aanvulling op de standaardsling
of wanneer de standaardsling niet gebruikt kan worden. 

Indicatiestelling door verpleegkundige: 
Extra en/of speciale slings te gebruiken wanneer:

de cliënt in verband met afwijkende lichaamsmaten (bijv.
beenamputaties) niet veilig met de standaardmaten van 
de slings getild kan worden;
wanneer de hygiëne vereist dat slings frequent gewassen
moeten worden en om te voorkomen dat de tillift om 
die reden niet gebruikt kan worden;
wanneer de sling onder de cliënt blijft na de transfer om
extra belasting van cliënt en zorgverlener te voorkomen;
wanneer er in de sling gedoucht of gebaad wordt;
wanneer gebruik bij de toiletgang (vrijlaten van ‘broek-
deel’) een speciale of extra veilige sling vereist;
wanneer aanleggen sling moeilijk is door combinatie van
lichaam en zitkuip/ortheses. Denk dan aan een hele 
gladde of parasilkband.

Mobiliteitsklasse: 
C t/m E.

Gebruiksbegrenzingen:
de maatvoering van de slings vergt een zorgvuldige 
indicatiestelling. Daarnaast is de verbinding tussen lift en
sling een aandachtspunt voor de veiligheid. Gebruik 
alleen slings die passen bij de tillift en ga altijd de 
kwaliteit van de verbinding en de sling na. 
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wanneer het aanbrengen en weghalen van de slings te 
zwaar is (te belastend voor polsen en handen) zal naar 
oplossingen gezocht moeten worden. Hiervoor zijn geen 
vaste gebruiksbegrenzingen te formuleren. Dit ligt deels 
aan de werktechniek, deels aan het materiaal waarvan 
de slings gemaakt zijn. Denk dan aan hele gladde of 
parasilkslings.

Onderhoud: 
Elke sling moet onderhouden worden en op slijtage gecon-
troleerd worden. Dat moet schriftelijk zijn vastgelegd en
elke sling moet individueel te herkennen zijn. 

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Gemeente (WVG). 

(Zie ook de CAT/ZonMw brochure 'Een Tillift Thuis')

(Zie ook de CAT/ZonMw brochure over 'Tilprotocollen'
Knibbe et al., 2001)  

U ✔ Indicatie door verpleegkundige

D

C

E
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GLIJLAKEN/ROLLAKEN

Doel: 
Transferhulpmiddel bij 
verplaatsingen binnen de gren-
zen van het bed (cliënt omrollen, 
zijwaarts verplaatsen of hogerop
in bed begeleiden).

Indicatiestelling door 
verpleegkundige: 
Cliënten die in beperkte mate
zichzelf kunnen verplaatsen tot en met cliënten die geheel
passief zijn (met of zonder hulp van een zorgverlener). 

Mobiliteitsklasse: C, D en E, eventueel bij B.

Gebruiksbegrenzingen: 
Dit hulpmiddel mag niet gebruikt worden voor transfers of
verplaatsingen vanuit bed naar elders (bijv. zit op bed naar
zit in (rol)stoel). Dit leidt tot valrisico voor de cliënt en 
risico’s voor de zorgverlener. Een uitzondering hiervoor kan
onder bepaalde strikte randvoorwaarden gemaakt
worden voor de horizontale transfer vanuit bed 
naar douchebrancard (niet in de uitleenlijst) of vice
versa (zie werkpakketten fysieke belasting). Bij
gebruik van dit hulpmiddel op een hoog-laagbed
zijn onrusthekken noodzakelijk. 

Onderhoud: 
De glijkwaliteit neemt langzaam af, ook na vaak
wassen. Zorg dan voor vervanging. 

Bij structureel gebruik verwijzen naar:
Door cliënt zelf te financieren of via de 
zorgverzekeraar.

U ✔ Indicatie door verpleegkundige

D

C

E

B
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TRANSFERPLANK/
GLIJPLANK

60 x 21 cm
76 x 21 cm

Doel: 
Hulpmiddel om zelfstandig
een zittende transfer uit te
voeren en de ruimte tussen
stoel en bed te overbruggen. 

Indicatiestelling: 
Cliënten die een goede zitbalans hebben, sterk zijn in hun
armen, maar niet (even) kunnen staan.

Mobiliteitsklasse: 
B en een deel van C.

Gebruiksbegrenzingen: 
Zodra de cliënt gewichtsontlastende hulp (= steun van
iemand anders) nodig heeft, mag de glijplank niet meer
gebruikt worden. Kies dan een zwaarder hulpmiddel, zoals
een verrijdbare sta- en loopbeugel (zie onder draaischijf) of
een tillift (uitleenlijst).

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Door cliënt zelf te financieren of via de zorgverzekeraar.

U

C

B
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OVERIGE VERPLEEGARTIKELEN EN 
HULPMIDDELEN
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ONDERSTEEK

kind
volwassenen
slofmodel

Doel: 
Hulpmiddel bij 
toiletgebruik.

Indicatiestelling:
ondersteek voor volwassenen of voor kinderen: cliënten 
die voor het urineren en/of defaeceren het bed niet 
mogen of kunnen verlaten en cliënten die thuis of 
poliklinisch bevallen;
ondersteek slofmodel: cliënten op bed die geen gebruik 
kunnen maken van de gewone ondersteek, o.a. door 
rug- of heupklachten.

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik: 
Door cliënt zelf te financieren.

U
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TOILETVERHOGER

5 cm
10 cm
met rekje

Doel: 
Hulpmiddel om het toilet te verhogen.

Indicatiestelling: 
Cliënten die moeite hebben om zelfstandig op een laag 
toilet plaats te nemen en/of op te staan.

Mobiliteitsklasse: 
A en B.

Gebruiksbegrenzingen:
wanneer de cliënt veel hulp nodig heeft bij het opstaan 
en gaan zitten is hiervoor ook een transferhulpmiddel 
en/of armsteunen (niet in uitleenlijst) noodzakelijk;
wanneer de cliënt een slechte rompbalans heeft of 
verzorging nodig heeft bij de toiletgang zijn een overtoi-
letstoel, douche(toilet)stoel (zie uitleenlijst) en/of arm-
steunen op het toilet (niet in uitleenlijst) wenselijk.
Zie ook verrijdbare sta- loopbeugel (bij draaschijf) in dit 
boekje. 

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
WVG (Gemeente).

U

B

A
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OVERTOILETSTOEL

Doel: 
Hulpmiddel bij het toiletgebruik. 
De overtoiletstoel is een rek met 
toiletbril dat over het toilet geplaatst
kan worden waardoor de cliënt 
gemakkelijker op kan staan.

Indicatiestelling: 
Cliënten die moeite hebben om op te staan van een laag
toilet en/of toilet  zonder armsteunen. 

Mobiliteitsklasse: 
A, B, soms klein deel C.

Gebruiksbegrenzingen: 
Wanneer cliënten ook bij gebruik van dit hulpmiddel
gewichtsontlastende hulp nodig hebben om op te staan of
te blijven staan is een tillift (zie uitleenlijst) of verrijdbare
sta- of loopbeugel (zie draaischijf) en/of douchetoiletstoel
geïndiceerd.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
WVG (Gemeente). 

Productinformatie (indicatief):
hoogste stand 75 cm
laagste stand 65 cm
breedte 58 cm
diepte 50 cm

U

C

B

A
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TOILETSTOEL (inclusief emmer)

opklapbare armleuning, zachte zitting
standaard
in hoogte verstelbaar
op wielen

Doel: 
Hulpmiddel voor toiletgebruik voor 
cliënten met loopstoornis e.d.

Indicatiestelling: 
Te gebruiken door cliënten voor wie de afstand naar het
toilet niet of niet tijdig te overbruggen is.

Mobiliteitsklasse: 
A, B en C.

Gebruiksbegrenzingen:
wanneer de cliënt veel hulp nodig heeft bij het opstaan 
en gaan zitten is hiervoor ook een transferhulpmiddel 
noodzakelijk;
wanneer de cliënt een slechte rompbalans heeft of ver-
zorging nodig heeft bij de toiletgang is een douchetoilet-
stoel (zie uitleenlijst) en/of overtoiletstoel (zie uitleenlijst) 
geïndiceerd.

De toiletstoel kan over het toilet gebruikt worden 
of met een losse steekvoorziening los van het toilet,
zonodig in een andere ruimte dan het toilet. Deze
steek of po moet eenvoudig en licht te verwijderen
en schoon te maken zijn.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
WVG (Gemeente).

U

C

B

A
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DOUCHE(TOILET)STOEL

hoog/laag verstelbaar
met (opklapbare of uitneembare)
zijleuningen
verrijdbaar

Doel: 
Hulpmiddel bij het douchen en/of
toiletgang.

Indicatiestelling:
douche(toilet)stoel te gebruiken 
bij cliënten die zittend moeten 
douchen. De combinatie van douche- en toiletstoel in 
één hulpmiddel is meestal handig, maar vooral zinvol 
wanneer de cliënt zowel wil douchen als naar het toilet 
wil en het gebruik van een (extra) losse douche- of 
toiletstoel te belastend is of qua ruimte onmogelijk is of 
extra transfers voorkomen moeten worden; 
hoog/laag verstelbare douche(toilet)stoel te gebruiken bij
cliënten die lichamelijke hulp nodig hebben bij het was-
sen en verzorgen van benen en voeten; 
(hoog/laag verstelbare) douche(toilet)stoel met zijleunin-
gen te gebruiken bij cliënten die onvoldoende romp-
balans hebben;
(hoog/laag verstelbare) douche(toilet)stoel met opklap-
bare of uitneembare zijleuningen te gebruiken bij cliën-
ten die: onvoldoende rompbalans hebben en waarbij de 
douchestoel in combinatie met een zijwaartse transfer 
moet worden gebruikt (bijv. zijwaarts vanuit de rolstoel); 
verrijdbare (hoog/laag verstelbare) douche(toilet)stoel te 
gebruiken indien: de douchestoel verplaatst moet wor-
den, waarbij grotere wielen makkelijker zijn dan kleinere 
(voor over richels e.d.). 

NB.: De noodzaak van het gebruik van een in hoogte instel-
baar hulpmiddel kan soms voorkomen worden door het
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gebruik van een werkstoel(tje) (meestal niet in de uitleen).
Het is dan wel van belang dat de handeling niet te lang
duurt: te lang in een zeer diepe zit zitten is niet aan te
bevelen. Ten tweede moet het te verzorgen lichaamsdeel
(bijv. de voet) dan ook gesteund worden zodat de zorgver-
lener dit niet omhoog hoeft te houden tijdens de verzor-
ging. Dit kan door het gebruik van waterbestendige, ver-
rijdbare en in hoogte instelbare werkstoeltjes of, wanneer
de handeling niet in een natte ruimte plaatsvindt, met een
kartonnen werkkrukje. Soms is daarbij dan aanvullend een
ondersteuning voor de voet nodig in de vorm van een een-
voudig wondverzorgingskrukje (meestal niet in de uitleen).

Mobiliteitsklasse: 
B, C, D en soms E.

Gebruiksbegrenzingen:
wanneer de genitaal/anaal streek gewassen moet wor-
den of de deels passieve cliënt dit zelf wil doen en/of 
wanneer incontinentiemateriaal of een katheter 
gewisseld moet worden is een hoog/laag douchestoel 
met kantelbare en verstelbare zitpositie aan te bevelen in
combinatie met een 'gatzitting' (niet in de 
officiële uitleenlijst);
wanneer langdurig beenverzorging geboden 
moet worden in de stoel kan een beensteun 
(niet in de uitleenlijst) een betere werkhouding 
en meer comfort bieden. Eventueel kan uitge-
weken worden naar zorg op een verstelbaar 
hoog/laag bed (zie uitleenlijst). Eventueel met 
wondverzorgingssteuntje (niet in de officiële 
uitleenlijst).

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
Gemeente (WVG).

U

D

C

E

B
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LUCHTRING (WINDRING)

Doel: 
Het in bepaalde gevallen opheffen van
druk in de anaalstreek.

Indicatiestelling: 
Te gebruiken bij cliënten die last hebben
van een pijnlijke stuit.

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik: 
Door cliënt zelf te financieren.

Let op: niet gebruiken bij decubitus.

U
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STEUNKOUSENAANTREKKER

Doel: 
Hulpmiddel voor het aantrekken van 
therapeutische elastische steunkousen 
(arm of been, kort of lang, gesloten of 
open teenstuk). 

Indicatiestelling: 
Bij steunkousen vanaf drukklasse 2 en
hoger moet er altijd een hulpmiddel
ingezet worden om volgens de
Praktijkregels te kunnen werken.
Gebruik, naast het hulpmiddel, 
huishoudhandschoenen bij het aan- of uittrekken van de
steunkous; dat maakt de grip beter, waardoor vaak volstaan
kan worden met een wrijvende beweging in plaats van het
trekken aan de kous. 

Mobiliteitsklasse: 
A t/m E.

Voor zelfstandig gebruik (mobiliteitsklasse A, B en soms C)
is zorgvuldige instructie nodig. Als de cliënt voldoende
kracht heeft in de armen en vingers en lenig genoeg is om
zich voorover naar de voeten te kunnen buigen, kan de 
cliënt met het hulpmiddel vaak zélf de steunkous aantrek-
ken. 

Cliënten in mobiliteitsklasse D en E (en in C vrijwel altijd)
hebben een zorgverlener (al dan niet mantelzorger) nodig. 

Gebruiksbegrenzingen: 
Er moet altijd goed op de werkhouding gelet worden om
overbelasting te voorkomen, ook bij gebruik van een aan-
trekhulpmiddel (zie technieken GoedGebruik).
Het aantrekhulpmiddel slijt en zal tijdig vervangen moeten
worden om overbelasting te voorkomen. Na drie tot zes
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maanden moet controle van het aantrekhulpmiddel plaats-
vinden. 

Er zijn twee varianten. De eerste is geschikt voor het aan-
trekken van steunkousen met een open teenstuk. De twe-
de voor cliënten die steunkousen hebben met een gesloten
teenstuk. Soms kan het hulpmiddel ook prima voor het uit-
trekken gebruikt worden (bij de hulpmiddelen voor kousen
met een open teenstuk). 
Het stoffen kousje dat soms bij de kous geleverd wordt is
nadrukkelijk niet voldoende om gezond te kunnen werken. 

Bij structureel gebruik: 
Steunkous aan- en uittrekkers staan niet op de
Basispakketlijst Uitleen Hulpmiddelen. 
Via de Regeling Hulpmiddelen is sinds 1/1/2003 vergoeding
mogelijk, maar niet vanzelfsprekend. 

(zie ook www.goedgebruik.nl en
www.arbozw.nl)

D

C

E

B

A
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STEUNKOUSEN-
UITTREKKER

Doel: 
Hulpmiddel voor het
uittrekken van 
therapeutische 
elastische steunkousen
(arm of been, kort of
lang, gesloten of open
teenstuk). 

Indicatiestelling: 
Bij steunkousen vanaf drukklasse 2 en hoger moet er altijd
een uittrekhulpmiddel ingezet worden om volgens de
Praktijkregels te kunnen werken. Gebruik, naast het uittrek-
hulpmiddel, huishoudhandschoenen bij het aan- of uittrek-
ken van de steunkous; dat maakt de grip beter, waardoor
vaak volstaan kan worden met een wrijvende beweging in
plaats van het trekken aan de kous. 
Wanneer de cliënt gebruik maakt van een aantrekhulp-
middel om de steunkousen aan te trekken, kan deze soms
ook gebruikt worden bij het uittrekken. Er zijn echter ook
vele speciale hulpmiddelen voor het uittrekken. 

Mobiliteitsklasse: 
A t/m E. 
Soms is bij A en B zelfstandig gebruik mogelijk.

Gebruiksbegrenzingen: 
Er moet altijd goed op de werkhouding gelet worden om
overbelasting te voorkomen, ook bij gebruik van een uit-
trekhulpmiddel (zie www.goedgebruik.nl).
Het uittrekhulpmiddel slijt en zal tijdig vervangen moeten
worden om overbelasting te voorkomen. Na drie tot zes
maanden moet controle van het uittrekhulpmiddel plaats-
vinden. 
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D

C

E

B

A

Het stoffen kousje dat soms bij de kous geleverd wordt is
nadrukkelijk niet voldoende om gezond te kunnen werken. 

Bij structureel gebruik: 
Steunkous aan- en uittrekkers staan niet op de
Basispakketlijst Uitleen Hulpmiddelen. 
Via de Regeling Hulpmiddelen is sinds 1/1/2003 vergoeding
mogelijk, maar niet vanzelfsprekend.

(Zie ook www.goedgebruik.nl en www.arbozw.nl)
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KANTELBARE 
DOUCHESTOEL 

(elektrische) 
hoog-laag 
douche/toiletstoel, 
in hoogte verstelbaar, 
zithouding verstelbaar, 
kantelbaar en 
verrijdbaar)

Doel: 
Hulpmiddel om op 
geschikte hoogte te kunnen helpen bij het douchen, toilet-
bezoek, wisselen van incontinentie-materieel en aankleden.

Verpleegkundige indicatiestelling: 
Hulpmiddel bij het douchen van geheel van zorg afhanke-
lijke cliënten, waar andere hulpmiddelen niet toereikend
zijn.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
WVG (Gemeente). 

✔ Indicatie door verpleegkundige
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WERKSTOEL

Doel: 
Te gebruiken bij de verzorging/
verpleging van een cliënt.

Indicatiestelling: 
Hulpmiddel voor het in zit leveren
van zorg.

Mobiliteitsklasse: 
N.v.t.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik: 
Via thuiszorgorganisatie zelf .

Productinformatie:
hoogste stand 48 cm
laagste stand 36 cm
diameter 34 cm

(Zie ook de pagina’s 68 en 69)
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DUWWAGEN MET
KANTELBARE KUIP 
EN GOED 
ONDERSTEUNENDE
RUG 
INCL. HOOFDSTEUN (ZIE OOK ROLSTOEL)

Doel: 
Comfortabele stoel voor langdurig gebruik gedurende de
dag.

Verpleegkundige indicatiestelling: 
Voor cliënten met slechte zitbalans die langdurig gedurende
de dag afhankelijk zijn van het zitten in een rolstoel en een
vergroot risico op decubitus hebben.

Mobiliteitsklasse: 
D en E.

Gebruiksbegrenzingen: 
N.v.t.

Bij structureel gebruik verwijzen naar: 
WVG (Gemeente).

Productinformatie:
Afhankelijk van de uitvoering.

D

E
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Kleine  woningaan-
passingen
- Plaatsen verhoogde 

toiletpot
- Plaatsen zitje in de 

douche
- Plaatsen van hand-

grepen in 
douche/toilet

- Verwijderen van 
drempels 
(ook mogelijk via 
woningbouw-
vereniging)

Aansluiting op 
alarmering
Hulp van de 
buurtconciërge

Gemeente

WVG

Vervoersvoorzieningen
voor gehandicapten
- Rolstoel

Woningaanpassingen
- Bouwtechnische

voorzieningen
- Hulpmiddelen:

Douchestoel
Toiletstoel
Overtoiletstoel
Toiletverhoger
Badplank
Tillift

Bijzondere 
bijstand

Gemeentelijke Sociale
Dienst

Inkomens aanvulling 
en financiering van 
voorzieningen die niet
vallen binnen andere 
financieringsregelin-
gen 

Zorgverzekeraar

Uitleen service

Tijdelijke uitleen; 
zie dit hulpmiddelen-
boekje

Regeling 
hulpmiddelen

Hulpmiddelen t.b.v. lang-
durig/structureel gebruik:
- Infuusstandaard
- Loophulpmiddelen
- Sta-op stoelen
- Stoelen met trippel 

functie
- Hoog/laag bedden en 

toebehoren
- Anti-decubitus hulp-

middelen
- Communicatieappa-

ratuur

Aanvraag via huisarts.

Diverse 
fondsen

Informatie, over 
verschillende 
mogelijkheden om m.b.t.
financiering gebruik te
maken van een fonds 

Fondsen
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Artikel Verkrijgbaar bij

Lijst van veelgevraagde artikelen en 
verwijsmogelijkheden (vul zelf in):

Antiallergisch beddengoed

Babyweegschaal

Borstkolven

Helping Hand

Home-trainers

Incontinentiemateriaal

Kraampakket

Lichttherapie

Opblaasbaar haarwasbakje

Plaswekkers

Scoot Mobiel

Teletrimmer

Traplift

Urinaal

Vernevelaar

Wandelstokken
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN 
TELEFOONNUMMERS 

Uitleen

Regionaal Indicatieorgaan (RIO)

Verkoop en verhuur van hulpmiddelen en verpleegar-
tikelen als de client zelf voor een artikel moet zorgen

Zorgverzekeraars 
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NOTITIES
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NOTITIES
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INDEX
Actieve tillift 50
Anti-decubitusmatras 27
Anti-decubituskussen 28

Badplank 42
Bed 30/33
Bed(lees)tafel 26
Bedheffer/papegaai 36
Bedverhogers 39
Bedverlenger 38

Dekensteun 34
Douche(toilet)stoel 68/75
Draaischijf 44
Drempelhulp 41
Duwwagen met 
kantelbare kuip 77

Elleboogkrukken 21
Extra en/of 
speciale slings 58

Gipssteun 20
Glijlaken/rollaken 60

Hoog-laagbed 30

Infuusstandaard 37

Kantelbare douchestoel 75
Kinderbed 29
Klossen 39
Krukken 21 e.v.

Looprek 17
Luchtring (windring) 70
Matrasheffer 33

Okselkrukken 22
Onderarm-schaalkrukken 23

Ondersteek 64
Onrusthekken 35
Overtoiletstoel 66

Papegaai 36
Patiëntentillift 
met standaardsling 46
Patiëntentillift:

Actieve tillift 50
Patiëntentillift: 

Passieve tillift 52
Patiëntentillift: 

Zelf verrijdbare tillift 54
Patiëntentillift: 

(Demontabel) 
Plafond tillift 56

Rollator 18
Rolstoel 19
Rugsteun 40

Slings 58
Steunkousenaantrekker 71
Steunkousenuittrekker 73

Tillift 46
Toiletstoel 67
Toiletverhoger 65
Transferplank/glijplank 61
Trippel- en/of 
arthrodesestoel 24

Wandelstok 4-poot 1
Werkstoel 76
Windring 70
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Handboeken voor training zijn bijvoorbeeld: 

Knibbe, H. et al., Handboek Transfers, Corpus, Amsterdam,
2003. 

Mol, I.M., Tillen in de Thuiszorg, Elsevier, Maarssen, 2003. 

Verplaatsingstechnieken, Uitgeverij Paraad, Hardenberg

Meer informatie over de mobiliteitsklasses en het werken
daarmee vind je in de MobiliteitsWijzer verkrijgbaar bij Arjo
Nederland bv in Tiel. 


