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eze uitgave is m
et de grootste zorgvuldigheid sam

engesteld. N
och de schrijvers, noch de uitgever stellen zich echter aansprakelijk voor

eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkom
enheden in deze uitgave. O

ndanks de inform
atie in deze uitgave zal altijd de

officiële gebruiksaanw
ijzing van hulpm

iddelen gevolgd m
oeten w

orden en zodoende voorrang m
oeten krijgen boven de inform

atie in deze uitgave. 

• Zorg dat je goed getraind bent, gebruik een goed handboek, 
• bekijk de filmpjes op www.goedgebruik.nl en oefen! 
• Volg altijd de gebruiksaanwijzing van een hulpmiddel en hou die bij de hand.
• Leg afspraken vast op een transferprotocol en werk met goed onderhouden hulpmiddelen.
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wordt uitgevoerd in opdracht van ZorgOnderzoek Nederland. 

Met lichte hulp naar stoel vanaf grond na een val  (2 stoelen)

4.2.3.

A

BDeels

Van lig naar staan is meestal te moei-
lijk voor cliënten die zijn gevallen.
Daarnaast is het beter om ze weer
even te laten wennen aan het rechtop
zitten: vaak zijn ze draaierig. Het is
dus beter om eerst van lig naar zit te
komen.  

Als het maken van de laatste draai om
tot zit op de stoel te komen (4.2.2.) te
zwaar is, kan deze techniek een uit-
komst zijn. Ook deze versie is alleen
geschikt voor cliënten zonder verwon-
dingen en met een goed begrip van
de handeling. Gebruik anders een til-
lift of een opblaasmatras. 
Vraag de client zich naar voren te
draaien en eerst met de onderarmen
op de vloer en dan met de handen
zich op te drukken en knie voor knie
onder het lichaam te plaatsen. 

De cliënt strekt zich dus niet uit en
kan eigenlijk meteen gaan zitten ter-
wijl hij blijft steunen op de zitting
voor hem. Pas op het laatst kan hij de
leuningen van de tweede stoel vast-
pakken en goed achterin gaan zitten.
Zorg er nu voor dat de cliënt goed
achterin de stoel komt te zitten: even-
tueel met de billenwandel (zie groep
2.3.).

Schuif dan een stevige stoel met leu-
ningen aan en houd deze stoel stevig
op de grond bijvoorbeeld door er zelf
op te steunen. Vraag de cliënt, één
voor één de onderarmen op de zitting
te plaatsen. Schuif dan een tweede,
stevige, maar niet te hoge stoel aan,
die je onder de heupen en het bekken
van de cliënt schuift zodra deze hoog
genoeg daarvoor komt. 
Als de cliënt knie voor knie omhoog
komt, schuif je de tweede stoel aan,
zodra er voldoende ruimte voor is. Let
erop dat de client niet opnieuw valge-
vaarlijk wordt en laat de cliënt vooral
rustig bewegen. Peil of het goed gaat. 
Laat de cliënt niet uitstrekken: vraag
hem zijn heupen hoog genoeg te hef-
fen om de stoel eronder te kunnen
schuiven: meer hoeft niet. Geef de 
cliënt wel zekerheid door de zitting
van de stoel te laten voelen tegen de
achterzijde van zijn benen. 


