
 

PDL handelingenschema bij de ochtendzorg 
 
1. De zorgvrager ligt op zijn rug 
2. Leg was- en verzorgingsspullen, info, handdoeken en kleding klaar binnen handbereik 
3. Zet waskom met water klaar op plank van het nachtkastje boven het hoofdeinde 
4. Breng het bed op werkhoogte 
5. Ga aan de gemakkelijkste kant staan 
6. Gezicht wassen met washandje met alleen water, en afdrogen 
7. Breng de arm die het gemakkelijkst kan buigen voor de romp 
8. Trek aan die zijde de achterkant van de nachtkleding zo ver mogelijk omhoog 
9. Lukt het nog niet om de nachtkleding uit te krijgen, loop dan om naar de andere kant en trek 

daar de nachtkleding op dezelfde manier omhoog. Loop weer om naar de andere kant. 
10. Schuif je handen onder de nachtkleding en wip deze eerst over de schouder en daarna over.                                                              

de elleboog met de schoenlepeltechniek 
11. Doe nachtkleding en hemd achterwaarts over het hoofd 
12. Badolie of wascreme in de waskom doen. Maak washandje nat. 
13. Houd de hand van de zorgvrager vast met de duimgreep 
14. Doe het washandje aan je hand die zich het dichts bij het hoofdeinde bevindt 
15. Was eerst de hand, en breng al wassend het washandje langzaam in de richting van de oksel. 

Was de borst en buik. 
16. Leg washandje in de waskom en pak de handdoek. Houd hierbij nog steeds de hand van de 

zorgvrager vast met de duimgreep 
17. Droog met 1 hand de arm, borst en buik af. Breng zo nodig deo aan 
18. Droog zo nodig nu de hand die je zojuist hebt losgelaten, als dat nog niet gelukt is 
19. Dek de gewassen arm en borst af met Francesca-techniek 
20. Loop om naar de andere kant van het bed. 
21. Trek nachtkleding nu helemaal uit 
22. Maak de moeilijkste hand open met de keypoint van de duim 
23. Als de vingers gestrekt zijn, eerst deze hand wassen en afdrogen 
24. Neem de moeilijkste hand in de duimgreep 
25. Breng zo nodig de moeilijkste arm wat verder van het lichaam af, terwijl je wacht, tot de 

cliënt meegeeft. 
26. Was en droog nu arm, oksel, borst en buik aan de moeilijkste kant, breng zo nodig deo aan 
27. Houd de okselruimte en steek je hand door de mouw vanaf de manchet van het kledingstuk 

en geef de cliënt de hand 
28. Breng zo bh, hemd, blouse vest aan over de moeilijkste arm en breng deze zo hoog mogelijk  

in de oksel aan. Stop sluiting van de bh goed in onder de rug en duw de rugkant van de 
kleding onder de schouder 

29. Steek je arm door de halsopening en doe de kleding over het hoofd met schoenlepeltechniek 
30. Loop om naar de andere kant van het bed 
31. Was en droog benen en voeten, smeer droge huid zo nodig in 
32. Maak gebruikte inco los en vouw deze naar binnen 
33. Buig indien nodig de benen met het key-point van de benen 
34. Fixeer zo nodig de dichtstbijzijnde knie met onderarm techniek 
35. Zorg dat de waskom, handdoek en verzorgingsspullen binnen handbereik blijven 
36. Was met de andere hand de schaamdelen 
37. Doe gebruikt washandje weg en pak de handdoek. Houdt hierbij nog steeds de benen  zo 

nodig in dezelfde positie met onderarmgreep 



 

38. Droog de schaamstreek en verzorg deze 
39. Breng schone inco zorgvuldig aan in de liezen en leg hem plat tussen de benen 
40. Doe de (steun)kousen, broeken, of rok aan en breng deze omhoog tot halverwege het 

bovenbeen 
41. Breng het bed omlaag tot draaihoogte en draai de cliënt, daarna weer omhoog, doe de 

beenover-techniek en draai de cliënt door op de aangeklede zijde. Breng bed weer op 
werkhoogte 

42. Verwijder gebruikt inco-materiaal en reinig de stuit. Was nu de rug en stuit, droog af en 
verzorg de stuit 

43. Breng schoon inco-materiaal van achteren aan en sluit dit op de bovenste heup. Trek evt. 
Onderbroek over deze heup 

44. Kleed nu de tweede arm aan in 2 stappen: steek eerst je hoofdeinde-hand door de mouw 
vanaf de manchet en geef de cliënt een hand, trek de mouw geheel over de hand 

45. Laat nu de hand van de cliënt los en plaats je andere hand op de elleboog van de cliënt, duw 
deze weg en wacht, tot de arm strekt, trek dan de mouw geheel over de arm 

46. Trek kleding glad over de rug. Breng hand over hand aan onderbroek en panty, 
hemd/overhemd, broek of rok, blouse/vest 

47. Breng tilband aan achter de rug en stop goed in 
48. Loop om naar de andere kant van het bed, breng bed op draaihoogte, draai de cliënt op de 

andere zijde, breng de kleding verder op zijn plaats. Trek de tilband strak en breng hem aan 
deze kant op zijn plaats  

49. Loop om naar de ander kant van het bed, draai de cliënt op zijn rug, breng het bed weer op 
werkhoogte 

50. Sluit zo nodig de kleding aan de voorkant, trek de beenflappen van de tilband tussen de  
benen door, doe de schoenen aan 

51. Til de cliënt met de lift in de rolstoel in 
 

 


