Als u voor onderzoeken en consultaties door het ziekenhuis moet vervoerd worden, dan zal dit gebeuren
met een rolstoel of in bed.
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En als u onze hulp nodig hebt dan kan u op de bel
drukken.

> Ik wil mij

U hebt geen infuus meer, maar u voelt zich nog niet
zo sterk? U wilt met familie of bezoek eens naar onze
bistro, naar het winkeltje of gewoon een luchtje scheppen? Dit kan met de “actie stoel”.
De familie of het bezoek moet die dan wel eerst halen
aan de ingang van het ziekenhuis en losmaken met een
muntstuk, zoals u dat doet bij een winkelkar.

verplaatsen en…
het lukt niet goed!
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Hebt u nog vragen, dan kan u die op de
afdeling zeker stellen. Hebt u een hulpmiddel
nodig voor thuis? Vraag dit ook op de afdeling.
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Ik wil mij verplaatsen en…

Onze hulpmiddelen
De passieve tillift, ook stalen verpleegster genoemd,
gebruiken we om u uit uw bed, stoel of toiletstoel te tillen. Hiervoor wordt een tilband om u heen geplaatst die
aan de tillift kan gehaakt worden. De tillift doet het tilwerk terwijl wij zorgen voor een veilige verplaatsing.

het lukt niet goed!

Kan u al een beetje stappen, maar moet u daarbij nog
flink steunen op uw armen, dan kan u gebruik maken
van een looprek, een rollator met twee wielen of een
rollator met vier wielen.

Gaat het weer wat beter en hebt u enkel behoefte aan
wat ondersteuning van één of twee armen, dan kan u
krukken of loopstokken gebruiken.
U bent ziek en kan u moeilijk verplaatsen op de afdeling,
op de kamer of zelfs in bed. Dan belt u meestal en onze
medewerkers willen u graag helpen.
Soms kunnen onze medewerkers dat niet alleen of
gebruiken ze een hulpmiddel. Soms kan u zichzelf behelpen met een hulpmiddel dat wij u leren gebruiken.
Al deze hulpmiddelen zijn bedoeld om u zo zelfstandig
mogelijk te laten zijn. En we beschermen hiermee onze
medewerkers tegen rug- en nekklachten.
Om u te verplaatsen gaan we eerst bekijken wat u nog
kan.
 U kan uw eigen lichaamsgewicht niet meer zelf
dragen.
 U kan nog een deel van uw gewicht dragen.
 U kan nog al uw gewicht zelf dragen.
Afhankelijk van uw mogelijkheden kunnen we verschillende toestellen gebruiken om de verplaatsing zo veilig
en zo comfortabel mogelijk te laten gebeuren. We stellen u graag deze hulpmiddelen voor.

Het glijzeil wordt gebruikt om u te verleggen in bed
zonder dat uw huid schuurt over de lakens en zonder
dat er getrokken of getild wordt aan uw lichaam.

U kan wel nog een beetje staan, maar niet meer
stappen? Dan kan de actieve tillift ons helpen u te
verplaatsen van het bed naar de zetel, naar de stoel
of naar het toilet.

Als de afstanden op de afdeling te groot zijn voor u,
dan kan u verreden worden in een relaxzetel. Voor uw
comfort kan daar zelfs een voorzettafeltje aan bevestigd worden.

