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Wat vooraf ging...
• Vlaamste Tilthermometer werd eerste dag uitgelegd en geoefend
• Deelnemers zijn aan de slag gegaan in eigen instelling
• Feedback van ervaringen werd door deelnemers toegelicht
• Boeiende interactie en discussies
• Beknopte samenvatting op volgende slides...
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Voordelen
• Concrete input voor het voorzien + het gebruik van hulpmiddelen
• Eenduidigheid over benaming van de hulpmiddelen
• Visuele weergave van de situatie: goed voor communicatie
• Mooi beeld van knelpunten bij welk type verplaatsingen: kan deuren
openen om oplossingen te gaan zoeken
• Gaat niet om het meten zelf, wel om wat je met de resultaten kan doen
www.verv.be
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Haalbaarheid?
• Haalbaar volgens afdeling:
• Gebruiksvriendelijker systeem voor invullen nodig
• Indien 4x/jaar manueel
• Wat zou mogelijk moeten zijn:
• Excelblad aanbieden op Infoland
• Resultaten bewaren per afdeling
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Knelpunten
• Gebrek aan kennis van mobiliteitsklassen
• Onoverzichtelijk voor inbreng
• Als tijdrovend ervaren
• Doorlopen van taken die niet van toepassing zijn, is tijdsverlies
• Dubbel werk: allemaal info die in het patiëntendossier zit
• Houdt geen rekening met technieken, tijdsdruk, omgeving,
personeelstekort, …
www.verv.be
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Aanvullingen?
• BMI: als verzwarende factor
• Hulpmiddelen toevoegen:
rollator, steeklaken, krukken, “arm geven”, en oneway glide

• Zorgzwaarte omzetten naar aantal mensen nodig op dienst
• Extra verplaatsingen (zit-zit, zit-sta)
• Gebruik van materiaal (tilliften, bedden, …) manoeuvreren
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Ideale wereld...
• Werken via elektronisch dossier
• Automatisch resultaten en grafieken trekken uit info zorgplan
• Goede definitie van mobiliteitsklassen
• Opnemen in de opleiding voor verpleegkundigen
• Samenwerking met andere disciplines (logistiek, artsen, …)
• Inzetten voor communicatie met familie
• Uitbouwen naar systeem om aantal collega’s op een dienst te bepalen
www.verv.be
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Next steps...
• Feedback meenemen en terugkoppelen met Knibbe
• Gebruiksvriendelijker maken
• Koppeling met patiëntendossier
• Uitbreiding naar zorgzwaarte & personeel nodig?
-> Werkgroepje samengesteld
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2017
• Voorjaar: opleidingsdag Kinaesthetics
• Najaar: twee studiedagen rond analyse in de diepte aan bed
personeel, houding, hulpmiddel, omgeving,...
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