
Gebruiksaanwijzing 

Trans-Slide Tri-Clean (TSTC)

DTP13-066 a5 via A4 opmaak_Opmaak 1  03-09-13  09:36  Pagina 1



2

Deze brochure over de Trans-Slide Tri-Clean (TSTC) beschrijft een aantal basistechnie-
ken voor het gebruik van dit glijzeil. Er zijn wellicht ook nog andere technieken die u
heeft geleerd tijdens uw opleiding. Ook daarvoor is dit glijzeil bruikbaar. Een belangrijke
eigenschap van de TSTC is dat deze glad is in alle richtingen. Uit veiligheidsoverwegingen
adviseren wij u dan ook de TSTC niet over de bedrand te laten hangen.
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Werkhoogte en werkhouding

De werkhouding tijdens het uitvoeren van transfers is bepalend voor hoe de zorgvragers
en hulpverleners de transfers ervaren. Een foutieve werkhouding tijdens een transfer
kan een verhoogde fysieke belasting van hulpverleners vergen. Het is dus van belang dat
de transfers veilig en efficiënt uitgevoerd worden.

Belangrijke punten ter voorbereiding voor een transfer

•     Creëer een veilige omgeving;
•    Behandel de zorgvrager met respect;
•    Neem een open houding aan t.o.v. de zorgvrager;
•    Vraag toestemming aan de zorgvrager om hem/haar aan te raken;
•     Regelmatig oogcontact tijdens transfers geeft meer rust en zeker
      heid voor de zorgvrager;
•     Neem een uitnodigende houding aan naar de zorgvrager, nodig
     hem/haar uit om mee te doen aan de transfer;

•     Benadruk verbaal en non-verbaal wat je gaat doen;
•     Begeleid de bewegingen die van de zorgvrager verlangd worden.

Voorwaardenscheppende handelingen

De hoogte van het bed wordt bepaald door de
navelhoogte van de hulpverlener die de transfer
uitoefent. De zorgvrager dient op navelhoogte van
de hulpverlener op het bed te liggen.

Naast het bed staan
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Door de werkhoogte op de navelhoogte van de hulpverlener af te stemmen, wordt de
gehele bedrand als transfergebied groter. Het is belangrijk om tijdens een transfer het
steunvlak van de hulpverlener groot te maken en een dynamische werkhouding aan te
nemen. 

Een dynamische houding is een actieve houding, waarbij de benen iets uit elkaar staan
en de knieën licht gebogen zijn. De hulpverlener wordt geacht om de grootste spiergroepen
te gebruiken tijdens een transfer. Dit gaat vanzelf als hij/zij met het hele lichaam beweegt
en gebruik maakt van benen en gewicht. Tijdens het bewegen verplaatst de hulpverlener
zijn/haar gewicht van het ene naar het andere been. Dit lijkt op een veringsysteem en
bevordert een soepele beweging tijdens de transfer. Het inzetten van de armen is
bepalend voor het uitvoeren van de transfer. Het is wenselijk om de armen gestrekt te
houden. Dit voorkomt de neiging om tijdens de handelingen te gaan compenseren met
de rug of alleen armkracht te gebruiken.

Let op veiligheid. Creëer een veilige omgeving voor
jezelf en voor de zorgvrager tijdens de transfer.

Samengevat

•     Hanteer een uitnodigende houding naar de zorgvrager tijdens de handelingen;
•     Let op dat de armen gestrekt blijven en dat de rug recht is tijdens de verplaatsing;
•     Beweeg met het hele lichaam;
•     Maak het steunvlak groter en denk aan het verplaatsen van het gewicht van het ene
      naar het andere been;
•     Beweeg de zorgvrager rustig en gedoseerd zodat hij/zij niet het gevoel krijgt dat je
      haast hebt.
•     Liever duwen i.p.v. trekken.
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Plaatsen en/of weghalen van TSTC

1. Het plaatsen van de TSTC in bed
Maak gebruik van de mogelijkheden van de zorgvrager; vraag hem/haar mee te doen
aan de transfer. Indien dit niet lukt, faciliteer dan de beweging van de zorgvrager.

      -      Voorwaardenscheppende houdingen voor het plaatsen van de TSTC
            Voor het plaatsen van de TSTC in bed dient de zorgvrager op zijn/haar zij te
            liggen. Indien dit niet zelfstandig lukt, faciliteer dan de draai van de zorgvrager.
            Leg de armen op zijn/haar buik en buig één knie naar de richting waar je naar
            toe gaat draaien. Als de zorgvrager op de zij ligt, leg dan de TSTC in de lengte
            op het bed. 

      -      Het stapsgewijs plaatsen van de TSTC

            •     De uitgangspositie is de zorgvrager die op zijn/haar zij ligt;

            •     Leg de TSTC in de lengte op het bed (met opening naar de zijkant);
            •     Vouw de TSTC gedeeltelijk en plaats deze onder het kussen van de zorgvrager;
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            •     De hulpverlener maakt ‘schepjes’ van de handen (pincet greep) en houdt de
                  TSTC tussen duim en handpalm;
            •     De hulpverlener creëert een groot steunvlak voor zichzelf door zijn/haar
                  benen uit elkaar te zetten. 
                  Met gestrekte armen wordt de TSTC ter hoogte van de taille en net onder
                  het heupgewricht  onder de zorgvrager geschoven;
            •     Vraag de zorgvrager om op zijn/haar rug te gaan liggen, of faciliteer de
                  zorgvrager zodat hij/zij weer op de rug ligt;

            •     De TSTC ligt in het midden van het bed. Belangrijk is dat er tussen de rand
                  van het bed en de TSTC ongeveer 10 cm ruimte zit.

2. Het weghalen van de TSTC
Nadat de transfer is uitgevoerd kan de TSTC weggehaald worden.
(middels “binnenste buiten techniek”)

3. Voorwaardenscheppende houdingen voor het weghalen van de TSTC
De hulpverlener staat in een dynamische houding en gebruikt zijn/haar hele lichaam
tijdens het weghalen van de TSTC. Ook verplaatst hij/zij het gewicht van het ene been
naar het andere. Aan de TSTC mag niet getrokken worden.

            

            Het stapsgewijs weghalen van de TSTC
            •     De zorgvrager ligt plat op zijn/haar rug op de TSTC;
            •     De hulpverlener vergroot zijn/haar steunvlak door de benen uit elkaar te zetten;
            •     De hulpverlener steekt zijn/haar hand tussen de TSTC onder het kussen van
                  de zorgvrager;
            •     De hulpverlener houdt de TSTC tussen twee vingers vast;
            •     In de dynamische houding fungeren de benen als een veersysteem waarbij
                  het gewicht verplaatst wordt van het voorste naar het achterste been;
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            •     De hulpverlener heeft een rechte rug en beweegt zijn hele lichaam om de

                  TSTC in één soepele beweging onder de zorgvrager weg te halen.

                   Berg de TSTC na gebruik op en zorg dat deze niet op de vloer ligt. 

                  De TSTC is namelijk zeer glad, wat tot gevaarlijke situaties leiden. 

Soorten transfers / Basis

De TSTC kan voor verschillende transfers gebruikt worden. 
De belangrijkste zijn

1.    Hoger in bed verplaatsen

2.    Zijwaarts verplaatsen in bed

3.    Omdraaien in bed

4.   Van lig- naar zitstand in bed (zonder TSTC)

-     Voorwaardenscheppende houdingen om deze transfers te maken 
      De zorgvrager dient vóór en gedurende de transfer duidelijk te weten wat de bedoeling

is.  De hulpverlener ‘sjort’ niet aan de zorgvrager, maar begeleidt hem/haar middels

      soepele, rustige bewegingen. 

      De hulpverlener maakt gebruik van de mogelijkheden van de zorgvrager. Indien de

      zorgvrager de handeling niet zelfstandig kan uitvoeren, faciliteert de hulpverlener

      deze. Belangrijk is dat de hulpverlener zijn/haar armen gestrekt houdt en zijn/haar

      hele lichaam gebruikt. 

DTP13-066 a5 via A4 opmaak_Opmaak 1  03-09-13  09:36  Pagina 8



9

1.    Omdraaien in bed

      a. Het stapsgewijs omdraaien in bed
      •     De TSTC ligt onder de zorgvrager;
      •     Vraag of de zorgvrager de armen op de buik kan leggen of help hem/haar hierbij;
      

      •     Vraag de zorgvrager of hij/zij één knie kan buigen. Zo kan de zorgvrager de
            gewenste kant opdraaien. 
            Indien dit niet mogelijk is, faciliteert de hulpverlener deze beweging;
      •     Til het hoofd van de zorgvrager op en verplaats het kussen;
      •     Controleer of er nog kleine aanpassingen nodig zijn in de houding van de knieën,
            heupen en schouders van de zorgvrager;
      •     Haal de TSTC weg als de transfer is uitgevoerd.

      Een alternatief voor het omdraaien in bed is om de zorgvrager bij de heupen te
      faciliteren. 
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      b. Het stapsgewijs omdraaien (naar je toe) bij het heupgewricht
      •     De TSTC ligt onder de zorgvrager.
      •     Vraag of de zorgvrager de armen op de buik kan leggen of help hem/haar hierbij;

      •     Vraag de zorgvrager of hij/zij één knie kan buigen. Indien dit niet mogelijk is,
            faciliteert de hulpverlener deze beweging;
      •     De hulpverlener zet de handen op beide heupen en zet de draai in.

      c. Het stapsgewijs omdraaien bij het heupgewricht (van je af ):
      •     De TSTC ligt onder de zorgvrager;

      •     Vraag of de zorgvrager de armen op de buik kan leggen of help hem/haar hierbij;
      •     Vraag de zorgvrager of hij/zij één knie kan buigen. Indien dit niet mogelijk is,
            faciliteert de hulpverlener deze beweging;
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      •     De hulpverlener heeft één arm om het heupgewricht geslagen en één hand om
            het gewricht en zet de draai in.

2.  Het stapsgewijs hoger in bed verplaatsen
            •     De TSTC ligt onder de zorgvrager;

            •     De knieën van de zorgvrager zijn gebogen en de voeten staan plat op bed.;

            •     De hulpverlener slaat één arm om het onderlichaam van de zorgvrager en
                  de andere arm/hand wordt gebruikt om de richting van verplaatsing aan te
                  geven;
            •     De zorgvrager wordt in één soepele beweging naar boven geschoven;
            •     De hulpverlener maakt gebruik van een groot steunvlak en verplaatst
                  zijn/haar gewicht in één soepele beweging van het achterste been naar het
                  voorste been.
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3.  Het stapsgewijs zijwaarts verplaatsen in bed
            •     De TSTC ligt onder de zorgvrager;

            •     De hulpverlener houdt zijn/haar armen gestrekt; 
            •     De hulpverlener maakt zijn/haar steunvlak groot door zijn/haar benen uit
                  elkaar te zetten (neemt de dynamische houding aan);
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      a.   De zorgvrager van je weg verplaatsen in bed
            •     De hulpverlener neemt een dynamische houding aan, heeft zijn/haar armen
                  gestrekt, een rechte rug als het verlengde van het achterste been en zijn/haar
                  gewicht rust op het achterste been. 
                  De handen van de hulpverlener zijn gekanteld. De zorgvrager wordt verscho-
ven             door tegen het schouder- en heupgebied te duwen terwijl het gewicht
van de       hulpverlener van het achterste naar het voorste been verplaatst
wordt.

      

      b.   De zorgvrager naar je toe verplaatsen in bed
            •     De hulpverlener zet zijn/haar armen om de schouder en heup van de
                  zorgvrager en ‘hangt’ als het ware met rechte handen over de zorgvrager.
De              hulpverlener staat in een dynamische houding met een rechte rug en
                  zijn/haar bovenlichaam voorover gebogen. 
                  Het gewicht van de hulpverlener wordt van het voorste naar het achterste
                  been verplaatst. De hulpverlener zorgt dat het hoofd en de voeten van de 
                  zorgvrager ook netjes verplaatst worden, zodat de zorgvrager recht ligt.

4.  Stapsgewijs van lig naar zit in bed
            •     TSTC ligt onder de zorgvrager, haal deze weg;

            •     Nodig de zorgvrager uit om op zijn/haar zij te draaien. Indien dit niet mogelijk
                  is, faciliteert de zorgvrager de beweging;
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            •     Zet het hoofdeinde van het bed omhoog;

            •     De hulpverlener vergroot zijn steunvlak door zijn/haar benen uit elkaar te
                  zetten (dynamische houding);
            •     Eén hand wordt in de nek van de zorgvrager geplaatsten de 
                  andere hand wordt in de richting van de beweging gezet;
            •     Als de zorgvrager veilig zit, kan het bed omlaag gezet 
                  worden.

De TSTC kan ook gebruikt worden om zwaarlijvige zorgvragers in bed te verplaatsen.
Er zijn dan wel twee hulpverleners vereist voor deze transfer.
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Stapsgewijs het gebruik van de 
TSTC bij zwaarlijvige zorgvragers
            •     Maak het hoeslaken los van het matras;
            •     Hulpverlener 1 pakt het hoeslaken en houdt het vast ter hoogte van
                  de heup en schouder. Het hoeslaken wordt met de vingers opgerold. 
                  De hulpverlener houdt de armen recht, de rug in het verlengde van
                  het voorste been en neemt een dynamische houding aan; 

            •     Hulpverlener 2 schuift de TSTC onder het hoeslaken en de zorgvrager;
            •     Hulpverlener 1 laat de zorgvrager rustig zakken op de TSTC;
            •     De zorgvrager ligt nu op de TSTC;
            •     Hulpverlener 2 rolt het hoeslaken op en houdt het ter hoogte van de
                  heup en schouder vast met gestrekte armen, rug in het verlengde van
                   het voorste been en neemt een dynamische houding aan;
            •     Hulpverlener 1 zorgt dat de TSTC glad onder het hoeslaken van de
                  zorgvrager ligt;
            •     De zorgvrager kan dan verplaatst worden.

TIP: Zorgvragers die niet aangeraakt willen of kunnen worden, kunnen met behulp van
een handdoek op de TSTC verplaatst worden. Het plaatsen van deze handdoek verloopt
volgens dezelfde stappen als het plaatsen van de TSTC bij zwaarlijvige zorgvragers.
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