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PDL is een zorgmethode die aan het bed van de passieve client is ontstaan. Door te 
accepteren dat iemand iets niet meer kan en ook niet meer zal kunnen, kan gekeken worden 
naar manieren om passieve clienten toch kwaliteit van leven te bieden in hun 
zorgafhankelijkheid. De acceptatie van beperkingen waarvoor geen herstel meer mogelijk is, 
is in de PDL een belangrijke factor. 
Wil de zorgverlener de client kunnen ondersteunen bij het accepteren van zijn/haar 
passiviteit dan zijn vaardigheden nodig om met pijn, afweerspanning, decubitusgevaar en 
ernstige bewegingsbeperkingen om te kunnen gaan. 
PDL zorgt er ook voor dat de draaglast voor de zorgverleners vermindert. Zo zijn er 
richtlijnen opgesteld om de hoge fysieke belasting bij de verzorging van passieve clienten 
terug te dringen. 
De PDL-methode maakt liefdevolle zorg weer mogelijk en is voor jou als zorgverlener vaak 
een hele opluchting omdat je (afweer)spanningen kan tegen gaan. 
 
Voorwaarden PDL: 

- Beschikken over of ontwikkelen van de juiste houding en benaderingstechnieken 
zoals de belevingsgerichte en haptonomische benadering. 

- De passiviteit van een client als zorgverlener accepteren 
- Interdisciplinair kunnen samenwerken. 
- Uitvoering van de zorg door 1 zorgverlener. 

De belangrijkste voorwaarde is een houding waarin je passiviteit liefdevol ondersteunt en de 
zelfzorg overneemt. Passiviteit veroorzaakt afhankelijkheid. Het gevoel van geborgenheid 
kan hierdoor veel sneller worden aangetast doordat men niet actief kan reageren op 
omstandigheden die als bedreigd worden ervaren. Dit kan een gevoel van kwetsbaarheid te 
weeg brengen. 
De volgende aandachtspunten kunnen ervoor zorgen dat allerlei handelingen, maatregelen 
en voorzieningen niet bedreigend zijn voor het gevoel van geborgenheid: 

- Gerichte aandacht en belangstelling 
- Volledige beheersing van vaardigheden als een geruststellende benaderingswijze als 

de belevingsgerichte of haptonomische benadering 
- Een functionele opstelling van voorzieningen 
- Bescherming privacy 
 

Haptonomie is de leer van het menselijke gevoel en gevoelsleven. In de haptonomie staat de 
aanraking tussen zorgverlener en client centraal. 
Binnen de belevingsgerichte zorg wordt uitgegaan van hoe de client de wereld om zich heen 
waarneemt. De zorg wordt daarop zoveel mogelijk op aangepast. 
Cliënten kunnen zich beter ontspannen door een benadering waarbij uitgegaan wordt van 
de client als een geheel van lichaam, geest en omgeving. Goede (non)-verbale communicatie 
en haptonomie staan centraal bij de uitvoer van handelingen als het wassen en kleden van 
een client door 1 zorgverlener. Verder is het goed gebruik van hulpmiddelen van grote 
invloed op de mate waarin mensen zich kunnen ontspannen. 
Al blijft activering van iedere client op ons verlanglijstje staan, we zullen in bepaalde gevallen 
passiviteit moeten accepteren. Dan zij we beter in staat om daar goed op te reageren.  



 

Om de PDL toe te passen is het belangrijk dat alle disciplines goed samenwerken. De 
vakkennis van de diverse disciplines kan het inzicht en de vaardigheden bij de zorg van een 
passieve client aanzienlijk vergroten. 
Het bijzondere van PDL is dat kennis van bijvoorbeeld de fysiotherapie in de zorg verwerkt is. 
Zo zijn de belangrijkste handzettingen en ontspanningstechnieken in de haptonomie 
afkomstig uit de fysiotherapie. 
 
 
Uitvoering van de zorg door 1 zorgverlener 
 
Bij PDL-technieken die worden toegepast bij het gewassen worden, verschoond worden, 
gekleed worden, verplaatst worden is de kans van slagen groter als de handelingen worden 
uitgevoerd door 1 zorgverlener. De zorgrelatie met een client komt met 1 zorgverlener beter 
tot stand en heeft een betere kwaliteit. 
Het helpen door een zorgverlener vraagt aanvankelijk veel tijd. De zorgverlening mag 
daarom in feite tweemaal zoveel tijd in beslag nemen als in de hulpsituatie waarbij twee 
zorgverleners zijn betrokken. Bijvoorbeeld bij het op de zij draaien van een client: in de PDL 
leer je bepaalde technieken en leer je bepaalde voorzieningen te gebruiken, waardoor het 
draaien door 1 persoon heel gemakkelijk gaat, en bovendien ook nog veel prettiger is voor 
de client. 
 
Zelfzorgpassiviteiten gaan eigenlijk altijd gepaard met een toename van de 
lichaamsspanning. Deels door het ziektebeeld, maar ook door afweerreacties op basis van 
onbegrip, waardoor een dwanghouding en contracturen kunnen ontstaan. Deze factoren 
kunnen decubitus veroorzaken.  
Dit is te voorkomen door: 

- Het bevorderen van ontspanning en comfort van zorg 
- Preventie van contracturen 
- Preventie decubitus 

Preventie van contracturen moet gezocht worden in ontspanning gedurende de 24 uur van 
de dag. 
Kijk samen met ergo/fysio hoe lig- sta functies verbeterd kunnen worden door bijvoorbeeld 
het gebruik van positioneringskussens ter ondersteuning van de lighouding in bed. Hierdoor 
komt er meer ontspanning tot stand. 
 
Bij de PDL is de benaderingswijze in de zorg geïntrigeerd. Van een geïntrigeerde zorg wordt 
gesproken wanneer de benadering die gekozen wordt is afgestemd op een client. Er bestaan 
verschillende benaderingen waarin de beleving van de oudere, met name dementerende, 
clienten centraal staan: belevingsgerichte zorg, warme zorg, validationtechnieken, primaire 
activering en het breincollectief. Het doel van deze benaderingsmodellen is om een sfeer te 
scheppen waarin de client zich veilig kan voelen zodat angsten en onzekerheden 
verminderen of verdwijnen. Hierdoor passen deze benaderingsmodellen uitstekend binnen 
de PDL-visie. 
 
 



 

Voorzieningen voor Passiviteit bij het Liggen 

Voorzieningen voor een optimale ondersteuning bij licht gebogen knieën 
 

1. Fowlerbed 
Tegenwoordig heeft ieder goed verpleeghuisbed de mogelijkheid van het instellen van een 
Fowlerpositie (= knie-ondersteuning). 
 
Om de benen adequaat te ondersteunen, bij een passieve bewoner, die met licht gebogen 
knieën in bed ligt, is in de eerste plaats nodig dat het verpleeghuisbed voorzien is van een 
zogenaamde Fowler-positie. Van groot belang is, dat niet het gehele onderbeen omhoog 
gebracht wordt, maar dat het voeteneind van het bed laag kan blijven. 
 
Bij een Fowler-positie, waarin de onderbenen horizontaal omhoog gebracht worden, is de 
kans groot, dat de druk op de hielen te hoog blijft. 
 

  
Fowler met voeteneind hoog Fowler met voeteneind laag 

 
2. Positioneringskussens 

Een goede manier, om optimale ondersteuning te bieden aan de benen is met 
postioneringskussens.  De eenvoudigste hiervan is het afwasbare hoofdkussen. In verband 
met de hygiëne wordt meestal een kussen in een afstekende kleur gekozen voor 
positionering van de benen.  Dit soort positioneringskussens worden gebruikt voor het: 
 

3. 3- kussensysteem 
Het 3-kussensysteem is eigenlijk de meest simpele manier, om wisselligging 30˚ op links en 
30˚ op rechts te geven in een optimaal ondersteunde houding. Het wordt gedaan met de 
(afwasbare) hoofdkussens, die toch al aanwezig zijn. De onderbenen worden beide 
ondersteund door 1 kussen, dat niet weggehaald hoeft te worden en beide benen blijven 
naast elkaar liggen. Op rechts wijzen de knieën licht naar rechts, op links wijzen de knieën 
naar links. Het kussen onder de schouder wordt wel verwisseld (zie afbeelding). 
 



 

 

Legenda bij de afbeelding: 
 
1 = hoofdkussen; 
2 = kussen achter de schouder;  
3 = kussen onder beide knieën/onderbenen. 
 

Voorzieningen voor een optimale ondersteuning bij matig tot sterk gebogen knieën 
 
Dynamische ligmiddelen 
Dynamisch liggen betekent: 
 
 
 
 
 
Deze eigenschap berust op de gebruikte materialen van deze ligmiddelen. In dit geval wordt 
ook wel de term “ligdynamiek” gebruikt; dit is de mate waarin een ligmiddel zich aan de 
houding van de cliënt aanpast, waarbij de druk op de huid gelijk blijft. Kortweg kunnen we 
hierbij spreken van: dynamische ligmiddelen.  Dynamische ligmiddelen zijn: het DLM, 
korrelkussens en het Innocare systeem. 

 
1. DLM 

Op een ondermatras van schuimplastic zijn een ruime zak en een hoofdkussen gelegd. Deze 
zijn gescheiden door een uitneembare schuimrubber richel. Kussen en zak zijn vervaardigd 
van een soepele dikke katoen en beide voorzien van ritssluitingen. Beide zijn gevuld met in 
totaal ca. 150 liter polystyreenkorrels met een hardheid van 30 kg/m³.  
 
Ondermatras, gevuld kussen en zak worden omhuld door een zeer ruime, gladde hoes.  Deze 
hoes is vergelijkbaar met de gladde stof van een glijzeil. Daarom is op een D.L.M. niet direct 
een apart glijzeil meer nodig.  
 

  
Een DLM Optimale ondersteuning van de knieën met een 

DLM 
 

 “De vorm van het middel past zich aan, aan de houding en de houdingsveranderingen van 
de zorgvrager. De druk op de huid blijft daarbij gelijk!” 



 

Werking 
Zodra iemand op het D.L.M. wordt neergelegd, vloeien de korrels in hun ruimte, soepele en 
waterdichte omhulsel weg van de plaats waar de druk optreedt. De geheel afgesloten ruimte 
waarin de korrels zich bevinden, beperkt dit wegvloeien, zo komen de korrels uiteindelijk 
terecht op die plaatsen waar nog de minste druk wordt uitgeoefend. In rugligging is dat de 
ruimte onder de knieën.  
 
Op deze wijze worden alle delen van het op het D.L.M. liggende lichaam gelijkmatig 
ondersteund. Zodra de positie van de ligger verandert door wisselligging of het afnemen van 
de afweerspanning ten gevolge van de ondersteuning door de korrels, herhaalt zich het 
beschreven proces van het wegvloeien van de korrels. 
 
Afmeting 
De afmeting is 190x85x(10-35) cm. De lengte is bewust iets korter gekozen dan de afmeting 
van een “normaal” matras. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om in rugligging de hielen over 
de rand van de matras te leggen.  
 
Effecten: 

 Decubitusbestrijding en ontspanning door optimaal verdeelde 
lichaamsondersteuning 

 Gemakkelijk uit te voeren wisselligging en andere transfers in bed 
 

 
 
Gebruikservaringen 

 Door de korrelvulling en toepassing van het draailaken is het geven van wisselligging 
zo gemakkelijk geworden dat deze door één zorgverlener kan worden uitgevoerd. 

 Het omhoog verplaatsen in bed kan met behulp van het laken door twee 
zorgverleners gemakkelijk worden uitgevoerd.  

 Door de overal gelijk verdeelde druk is het geven van wisselligging veel minder 
urgent geworden dan bij de niet-dynamische ligmiddelen. 

 De voorkeurshoudingen die op niet-dynamische ligmiddelen voorkomen 
(bijvoorbeeld knieën tegen de neus, hielen tegen het zitvlak) krijgen op het D.L.M. 

Praktijkvoorbeeld 
Dhr. van der Wind heeft als gevolg van zijn vergevorderde stadium van de ziekte van 
Alzheimer zeer sterke buigstanden in alle gewrichten van armen en benen. Hij zit overdag in 
een kuiprolstoel en brengt ongeveer 18 per etmaal in bed door. Om de drie uur wordt 
wisselligging gegeven en met kussens wordt zoveel mogelijk ondersteuning gegeven. Dhr. van 
der Wind heeft geen decubitus. 
 
De fysiotherapeut komt regelmatig de beweeglijkheid van zijn gewrichten controleren. 
Hieruit blijkt dat de gewrichten geen echte contracturen vertonen.  De dwanghoudingen, die 
Dhr. van de Wind vertoont, zijn dus het gevolg van hoge spierspanning en afweerspanning.   
 
Ergotherapeut en fysiotherapeut besluiten een korrelmatras (D.L.M.) uit te proberen. Al snel 
blijkt dat dhr. van der Wind daarin een minder sterke buigneiging vertoont.  



 

veel minder kans en bij goede praktische toepassing van het D.L.M. nemen ze zelfs 
heel duidelijk af. Dit geldt ook voor de neiging om tijdens liggen, wassen, kleden en 
verschonen de benen tegen elkaar te drukken. 

 Het in bed leggen van een passieve cliënt op een D.L.M. vindt plaats  met een 
passieve tillift. Tevoren wordt er een bult gecreëerd van korrels ter hoogte van de 
stuit. Dit wordt tijdens de praktijkles gedemonstreerd. 

 Het wassen en kleden op bed geeft voor sommige verzorgenden aanvankelijk wat 
problemen. Na het in de vingers krijgen van de bij het D.L.M. behorende specifieke 
PDL was- en kleedtechnieken verdwijnen deze problemen. 

 De decubitus van cliënten die op een D.L.M. werden gelegd, genas sneller. 

 Wanneer de cliënt 24 per dag op bed ligt, is het aan te raden om eenmaal per dag de 
cliënt uit bed te halen en het D.L.M. op de schudden. 

 
Opmaken van het D.L.M. 
Het D.L.M. wordt opgemaakt met 2 steeklakens aan hoofd- en voeteneind en een  groot 
laken dwars, dat functioneert als draailaken. Het opmaken van een DLM wordt tijdens de 
training gedemonstreerd. 
 

 
Opgemaakt D.L.M. 
 

1. Korrelkussens  
Als de strekbeperking (= extensiebeperking) in de knieën verder toeneemt ,  kunnen kussens 
van allerlei vormen worden toegepast om de niet ondersteunde delen van het lichaam te 
ondersteunen.  
Door de korreltjes blijven in rugligging de knieën helemaal tot in de kniekuil gesteund. Zodra 
hier een ontspanning van de buigneiging optreedt, past het korrelkussen zich in vorm aan. 
Een “gewoon” kussen doet dat niet.  De meest gebruikte korrelkussens zijn:  
 
 
 
Flexiorkussens 
Voor personen die behoefte hebben aan ondersteuning en ontspanning van de onderste 
ledematen is de FlexiOr Basic ligorthese een uitermate geschikt product. Specifiek biedt het 
ondersteuningselement uitkomst bij lichte tot matige flexie-/adductieproblemen van knieën 
en heupen. 
 



 

  
Voor optimale toepassing van de FlexiOr® Basic ligorthese wordt geadviseerd om 30-45° 
wisselligging toe te passen. Een bijkomend voordeel is dat de flexibele ligorthese niet 
verwijderd hoeft te worden bij de toepassing van wisselligging. De vorm van het kussen past 
zich aan de lichaamshouding van de persoon aan.  
 
 
Hoefijzerkussens 

 
Hoefijzerkussens kunnen op vele mogelijke manieren gebruikt 
worden: 
Achter de rug en tussen beide knieën, achter de rug en onder beide 
knieën, of dubbelgevouwen onder beide knieën/onderbenen.  Als 
ze ook achter de rug aangebracht worden, ondersteunen ze het 
bovenlichaam voldoende voor wisselligging in 30˚. 
 
Ook kan bij sterke flexieneiging van de romp het kussen 
tegelijkertijd een goede ondersteuning bieden zowel aan het 

hoofd, als aan beide schouders en armen. 
 
 
 
 
 

2. Innocare Ligsystemen 
Het Innocare Zorgsysteem geeft de zorgvrager een dynamische ligondersteuning die door de 
vele mogelijkheden voor iedere lig-situatie is in te stellen. Dit systeem is gemakkelijk te 
plaatsen op iedere ondergrond en is makkelijk aan de veranderende houding van de cliënt 
aan te passen.  
Door de ondersteuning geeft dit minder spanning bij de cliënt, daardoor is ook de verzorging 
eenvoudig en efficiënter uit te voeren. 
 
Het systeem werkt als volgt: 
Er wordt een Velcro onderlaken op het bed bevestigd, de cliënt wordt op een dek gelegd, 
het lichaam wordt ondersteund door de houdingselementen en de verschillende 
meegeleverde kussens. De cliënt kan op deze wijze in vele houdingen ondersteund worden. 

  
Flexiorkussen, maat M 
 

Optimale ondersteuning van de knieën en heupen met een 
flexiorkussen 



 

 
Innocare Ligsysteem 
 
Het Innocare systeem kan gecombineerd worden met wisselligging: de “boekensteuntjes” 
worden dan verplaatst. Bij aflevering van het systeem wordt hiervoor een goede instructie 
gegeven. 
Het Innocare systeem kan soms een oplossing zijn bij sterke dwanghoudingen en zeer sterk 
gebogen knieën. De stevige steun van de houdingselementen zorgt dan voor ontspanning. 

Voorzieningen voor het toepassen van een wisselligging 

 
1. Glijzeilen  

Zodra de passieve cliënt op bed verschoond, of geheel verzorgd moet gaan worden, zijn voor 
de PDL verzorging glijzeilen nodig. Meestal zal een dubbel glijzeil aangebracht worden. Op 
een DLM is vaak een enkel glijzeil al voldoende. 
 
Het dubbele glijzeil bestaat uit een rood en een blauw glijzeil, het rode is wat langer en 
wordt als eerste aangebracht en ingestopt.  Daar bovenop komt het blauwe glijzeil, dit wordt 
niet ingestopt. Op het blauwe glijzeil komt een groot laken dwars, als draailaken.  Bij het 
draaien worden het draailaken en het blauwe glijzeil tegelijk vastgepakt.  De juiste 
technieken om te draaien worden zowel bij Verantwoord Verplaatsen als bij de PDL scholing 
gedemonstreerd en geoefend. 
 

2. Doluk wisselligging systeem 
Dit is een 30° wisselligging systeem. Hiermee is het voor de zorgverlener eenvoudig om 
zonder krachtinspanning, een passieve cliënt, 30° wisselligging te geven. 
 
Het systeem berust op het verplaatsen van lucht in twee met elkaar verbonden (onder het 
matras geplaatste) luchtkussens. Door een lichte druk op één gedeelte van het kussen te 
geven, verplaatst de lucht zich naar de andere zijde van het matras, waardoor de cliënt 
automatisch in 30° zijligging komt te liggen, en daar volledig ondersteund wordt.  



 

 
Doluk wisselligging systeem 
Ekamove elektrisch wisselligging systeem 
Tegenwoordig is er een elektrische versie van het Doluk systeem. Het afwisselend opblazen 
en leeglopen van de kussens onder de schouders gebeurt nu automatisch, zodat volledig 
automatische wisselligging in 30˚mogelijk is. Het tempo, waarin gewisseld wordt is 
instelbaar. Zo kan bepaald worden, hoe vaak per nacht de cliënt van de ene zij op de andere 
gebracht wordt.  In alle gevallen gaat het opblazen van een kussen zo langzaam, dat de cliënt 
het eigenlijk niet merkt. Daardoor is verstoring van de nachtrust door het geven van 
wisselligging niet meer nodig.  Ook voor obese cliënten kan op deze manier wisselligging 
gegeven worden. 
 Je kunt een filmpje van het ekamove systeem bekijken op: 
http://www.care10.eu/ekamove_film.html 
 
 

3. Anti-decbitusmatrassen 
 
Statische AD.-matrassen 
Dit zijn meestal matrassen met een traagschuim toplaag. In combinatie met de optimale 
ondersteuning van de knieën is decubitus hier vaak mee te voorkomen. 
 
Wisseldruksystemen 
Zijn er ondanks alle goede voorzorgen, wisselligging en optimale ondersteuning, toch 
decubituswonden ontstaan, dan kan het nodig zijn, om (tijdelijk) over te gaan tot de inzet 
van een luchtwisseldrukmatras. Dit bestaat uit een aantal met lucht gevulde banen, die 
afwisselen leeglopen of harder opgeblazen worden.  Hierdoor ontstaat er een masserende 
werking op de bedreigde weefsels, die de genezing kunnen bevorderen. 
 
De kunststof waarvan het matras is vervaardigd, is zeer duurzaam en goed te reinigen. Bij 
het in gebruik nemen van een antidecubitusmatras is het van groot belang om de druk van 
de pomp goed in te stellen. Deze is voor zware cliënten hoger dan voor minder zware 
cliënten. Bij een niet goed ingestelde druk gaat een deel van het effect van het 
antidecubitusmatras verloren. 
Nadeel van deze matrassen is, dat ze instabiel zijn, om op te liggen. De passieve mens met 
dwanghoudingen en hoge spierspanning, reageert vaak op deze instabiliteit met een verdere 
verhoging van de (afweer)spanning, zodat we weer in de oude, vicieuze cirkel terugvallen. 
Ook wordt een dergelijk matras soms als hard en oncomfortabel ervaren.  De “masserende 
werking” op een decubituswond is vaak pijnlijk.  
 

http://www.care10.eu/ekamove_film.html


 

 
Alpha Trancell Deluxe matras, Arjo Huntleigh 
 
 
 

Voorzieningen, die extra input geven 

 
Onrust en afweerspanning bij het liggen kunnen bij passieve cliënten ook veroorzaakt 
worden door het ontbreken van prikkels. Door de immobiliteit verdwijnt het lichaamsbesef: 
men voelt niet meer waar de verschillende lichaamsdelen zich bevinden.  Ook kan door de 
hersenschade van het toenemende dementeringsproces de waarneming van het lichaam 
steeds meer aangetast worden door sensibiliteitsverlies.  
 
De afgelopen jaren zijn dekbedden ontwikkeld die extra gevoel verschaffen aan het lichaam 
van de cliënt. Een voorbeeld hiervan is het verzwaarde dekbed en verschillende 
ballendekens. 
 

 
Borgingsdekbed 
  
 
 
 



 

 PDL- Maatregelen en Voorzieningen bij het Zitten 

Kantelen  

Kantelen (ook wel het vergroten van de neighoek genoemd) heeft grote voordelen: 
 
1. Wisseling van de druk op het zitvlak.  
Dit kan decubitus helpen voorkomen.  
 
2. Het onderuitglijden in de stoel of rolstoel wordt tegengegaan 
 
3. Zicht op de omgeving:  
Passieve zitters met een zeer sterke buigneiging, moeten ook gekanteld worden om nog 
zicht op hun omgeving te hebben: als een cliënt met een sterke foetushouding in zijn 
kantelrolstoel rechtop gezet wordt, zal deze alleen maar zijn knieën zien. Wordt zo iemand 
wel flink achterover gekanteld in de rolstoel, dan kan er eindelijk weer oogcontact gemaakt 
worden met het bezoek en ontstaat er zicht op de omgeving.  Vaak heeft dit tot gevolg, dat 
de cliënt eindelijk weer zijn hoofd kan bewegen en weer meer belangstelling voor zijn 
omgeving krijgt.   
 
Zelfs als zo iemand gaat eten, of gevoed moet worden, zal blijken, dat de rolstoel gekanteld 
moet staan, omdat anders het voedsel van de lepel af is gelopen, vóór het bij de mond is. 
 
4. Bij suffen en slapen 
Alleen in een sterk gekantelde stoel of rolstoel kan op een goede manier geslapen worden. Is 
de behoefte aan passiviteit in de vorm van slapen of suffen groot, en men laat de cliënt in 
een stoel rechtop zitten, dan zal deze onherroepelijk met het bovenlichaam voorover gaan 
hangen, op de tafel gaan hangen, scheef gaan hangen of sterk onderuitzakken.  Daarom kan 
ook bij een goede rustfauteuil de rugleuning ver achterover, of kantelt deze in zijn geheel, 
net als bij een goede kantelrolstoel.  
 

Voor een juiste zithouding bij een stijve, gebogen rug: 
 

  

 



 

Zithouding met een stijve, 
gebogen rug in een actieve 
stoel: 

- De zwaartekracht laat de 
romp inzakken 

- De armen zijn niet 
ondersteund en trekken de 
romp voorover 

Zithouding met een stijve, gebogen rug 
in een passieve stoel (let op de hoek 
die de onderkant van de zitting maakt 
met de horizontaal = neighoek). 

- De zwaartekracht duwt de rug in de 
rugleuning, de zitter ontspant.  

- De armen zijn ondersteund. 

Kantelrolstoel 
(Canto) 
 

Optimale ondersteuning 
Het bieden van een optimale ondersteuning bij het zitten, heeft ook een aantal voordelen: 
 

1. Drukvermindering door gelijke drukverdeling van 
schouders tot kniekuil 
Bij passiviteit van het zitten is naast een kantelmogelijkheid 
van het zitmiddel optimale ondersteuning nodig. Dit geeft 
onmiddellijk een goede drukverdeling van het 
lichaamsgewicht over een groter deel van het lichaam. Het 
gewicht van de benen en de voeten wordt dan gedragen door 
voetplaten en kuitplaten en zitting. Het gewicht van de romp 
wordt gedragen door zitting en rugleuning. Hoe meer de 
rolstoel gekanteld wordt, hoe meer het gewicht van het 

bovenlichaam niet op de zitting terecht komt, maar in de rugleuning drukt. Het gewicht van 
de armen wordt gedragen door de armleuningen en het gewicht van het hoofd rust tegen de 
hoofdsteun. 
 
Als op deze manier het gewicht van het passieve lichaam gedragen wordt door alle 
onderdelen van de goed aangepaste rolstoel, zal duidelijk zijn, dat een anti-decubitus kussen 
niet gauw nodig is. 
 
2. Geborgenheid 
Er is gebleken dat bij passiviteitsproblemen van het zitten ook zijdelingse steun aan de romp, 
schouders en benen nodig is. Dit heeft waarschijnlijk te maken met verlies van sensibiliteit: 
men voelt zichzelf niet meer, het lichaamsbeeld wordt aangetast. Dit is heel beangstigend en 
kan weer leiden tot afweerspanning en dwanghoudingen. 
 
Zitmiddelen die nauw aansluiten bij de romp (zoals een kuiprolstoel) of die over het gehele 
lichaam steun bieden met korrelkussens (zoals het Kelvin zitsysteem) bieden niet alleen een 
optimale ondersteuning aan het lichaam, maar geven ook een gevoel van geborgenheid. 
Men kan de gespannen passieve cliënt dan ook vaak meteen zien ontspannen in zo’n 
zitmiddel. 
 
 



 

  

 
Kelvin zitsysteem Goed aangepaste kuiprolstoel 

(Dynaform kuip) 
Dynamisch zitmiddel 
(kuipstoel) op poten 

 
Een kuipstoel of zitelement, wordt ook wel een dynamisch zitmiddel genoemd, omdat het 
zich aanpast aan het lichaam van degene, die erin zit. Zitting en rugleuning zijn één geheel 
en zijn los opgehangen in een frame. Hierdoor wordt zowel van links naar rechts, als van 
knieën tot schouders een volledig aansluiten bij het lichaam bereikt. 
 
Ook het kunnen kantelen van een kuiprolstoel wordt als een vorm van dynamisch zitten 
beschouwd. 
 
 
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 nadere 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 
 
 
’s Ochtend PDL = ’s Avonds PDL 
 
 
In principe moeten we ervan uit gaan dat als de cliënt ’s ochtends met PDL verzorgd wordt, 
dat we dit ’s avonds ook doen. Soms lijkt het gemakkelijker om een cliënt alvast uit te kleden 
in de rolstoel. We vergeten dan dat de cliënt, als deze op bed getild is voor het verschonen, 
een aantal keren gedraaid moet worden. Het is makkelijker om de kleding uit en de 
nachtkleding aan te doen tijdens het draaien van de cliënt. ’s Avonds doen we eigenlijk het 
omgekeerde van ’s ochtends 
 
’s Avonds geheel verzorgen met PDL op bed doen we altijd de volgende cliënten 

 Cliënten die niet meer kunnen staan, niet meer kunnen meehelpen om naar voren te 
komen en in een nauwsluitende kuip of orthese zitten, deze cliënten worden geheel 
op bed omgekleed, verschoond en verzorgd. 

 Ook cliënten die sterk klemmen met de armen kunnen alleen maar op bed uitgekleed 
worden.  

 
Volgens de principes van PDL worden deze cliënten door 1 persoon verzorgd. Dit zorgt voor: 

1. Een minder zware verzorging; geen tillen maar draaien 
In de PDL-methode zijn alle zware handelingen met statische belasting eruit gehaald. Een 
voorbeeld is het aankleden van het bovenlichaam: bij verzorging met 2 personen wordt de 
kleding over de armen en het hoofd gedaan, waarna beide verzorgenden aan hun kant een 
arm onder de oksel van de cliënt steken, de cliënt wordt even tot zit gebracht en de kleding 
over de rug naar beneden getrokken. 
Het PDL-handelingsschema vervangt tillen door draaien: eerst wordt de ene arm 
aangekleed, daarna wordt er omgelopen naar de andere kant van het bed, daar wordt de 



 

andere arm aangekleed, de kleding wordt pas op de rug naar beneden getrokken, als de 
cliënt later op zijn zij ligt 
 

2. Een betere kwaliteit van contact met de cliënt 
Verzorging door 1 persoon verbetert de kwaliteit van de relatie en het contact met de cliënt: 
er wordt niet over hem heen gepraat, er is meer rust en aandacht bij de cliënt zelf. De 
verzorgende heeft meer kans om te observeren welke handelingen de cliënt akelig vindt of 
welke extra afweerspanning oproepen. Verzorgen met PDL geeft de verzorgende hierdoor 
ook meer voldoening 
 

3. Meer tijd wordt minder tijd 
Het helpen door 1 persoon vraagt aanvankelijk veel tijd. Dit komt voort uit onwennigheid en 
gebrek aan vaardigheid. Door oefening wordt men vaardig en als men vaardig is kan men in 
zijn eentje de cliënt net zo snel op een prettige manier verzorgen of met iets meer tijd. De 
tijd van de tweede verzorgende komt hiermee vrij! 
 
Tijdens diverse PDL-handelingen en zeker bij het wassen op het bed van mensen met 
afweerspanning of spasme zijn speciale handzettingen en technieken nodig. Deze 
handzettingen en technieken zijn verwerkt in de hieronder volgende handelingsschema’s 
 
Been-overtechniek: een belangrijk onderdeel van het op de zij draaien; 

 De bewoner ligt op zijn rug 

 Zet het bed omlaag op draaihoogte (armen naar beneden strekken, en 1 cm van het 
matras af is draaihoogte) 

 Pak het laken op schouderbreedte vast, zo dicht mogelijk bij het lichaam. En ga 
hangen aan het laken. Om te draaien. 

 Na twee keer zo trekken, is de bewoner zijwaarts verplaatst, naar je toe en al 
enigszins gedraaid. 

 Zet het bed hoger, totdat je gebogen knieen onder de bedbodem uit komen 

 Zet je voeten naast elkaar, zak door je knieen evenwijdig aan het bed, houd je rug 
recht 

 Steek nu beide handen onder het voorste been door, 1 vlak boven de knie, 1 onder 
de kuit, en leg je beide handen op het achterste been 

 Strek nu zowel je armen als je benen 

 Het bovenste been van de cliënt wordt nu zonder te tillen, over het andere gewipt 

 Draai nu het laatste stukje, bv door met het laken te duwen 
 
Een andere geruststellende benadering 
 
Afweerspanning voorkomen we zoveel mogelijk door in de eerste plaats onze client goed te 
observeren welke van onze handelingen en ons gedrag afweerspanning oproepen. Dit 
proberen we dan verder zoveel mogelijk te voorkomen. We stellen gerust door: 

 Het maken van oogcontact 



 

 Een rustige, vriendelijke stem te gebruiken. Niet zozeer om informatie over te 
brengen maar voor een prettige sfeer 

 We maken geen onnodig lawaai en maken de bewoner pas rustig wakker als alles 
klaar is gezet. 

 Gedempt licht en lievelingsmuziek 

 Het aanraken van de bewoner doen we rustig en haptonomisch: we knijpen niet en 
we bewegen lichaamsdelen altijd rustig. Als er weerstand is wachten we tot we 
voelen dat de arm of het been meegeeft. 

 Bij alle aanrakingen tijdens de PDL-verzorging maken wij gebruik van haptonomische 
principes: wij gaan niet tegen de hoge spierspanning in maar bewegen mee met de 
cliënt en wachten tot deze meegeeft. Wij laten onze vriendelijke bedoelingen via 
onze handen voelen en nodigen uit tot bewegen. 

 Wij gebruiken de volle hand of handpalm, als we tegen een lichaamsdeel duwen. Als 
we een arm of been willen optillen, dan grijpen wij deze niet rondom stevig vast, 
maar tillen het lichaamsdeel op met een vlakke hand onder de arm of het been. We 
gebruiken een geruststellende handgreep (bijvoorbeeld: de duimgreep) om 
handcontact te houden, desnoods tijdens een groot deel van de verzorging. 

 
De drie key-points die vaak in PDL worden toegepast 
 
Key-point 1 
 
Voor het openen van de hand bij een dichte hand, spastische aandoeningen en bij sterke 
afweerspanning van psychische oorsprong 

1. Wrijf zachtjes over de handrug. Hierdoor verzacht de spanning vaak al 
2. Haal de duim van onderaf uit ‘de vuist’ naar buiten. Pak hierbij vast met meerdere 

vingers naast elkaar en je eigen duimmuis. Je voorkomt hiermee te veel knijpen. 
3. Houdt de duim daarna vast met je volle hand eromheen.  
4. Steek daarna je wijsvinger voorzichtig in de gebogen vingers, daarna je middelvinger 

en de andere vingers 
5. Prikkel hierbij zo min mogelijk de handpalm 
6. Strek de vingers zoveel mogelijk en trek ze een beetje uit elkaar 
7. Nu kun je deze hand zo goed mogelijk wassen 

 
Key-point 2 
 
Greep voor het buigen van de benen die strekspame vertonen; 

1. Steek je hand tussen de voeten en omvat de hiel op haptonomische wijze 
2. Leg je andere hand net boven de knie en om het bovenbeen 
3. Draai met je ene hand de voet naar buiten 
4. Tegelijk trek je met je andere hand de knie naar je toe en draai je het been naar 

buiten 
5. Buig het been door je lichaamsgewicht te verplaatsen richting het hoofdeinde van 

het bed 
6. Je hebt nu voldoende ruimte om de schaamstreek te wassen 



 

7. Je kunt het been in deze stand houden met behulp van de onderarmtechniek.  
 
Key-point 3 
 
Druk op de voetzool is bij liggen en zitten ook een key-point en helpt vaak om hoge 
spierspanning in de benen te verminderen 
 

1. In lig: bij gebogen benen rusten de voeten zo plat mogelijk op de onderlaag. Door te 
drukken op de knieen wordt er extra druk op de voetzool uitgeoefend. 

2. In zit: een voetzool die in zit volledig wordt ondersteund geeft tijdens zitten meer 
ontspanning aan de beenspieren en vormt ook een belangrijke voorwaarde om van 
zit tot staan te komen als er (enige) sta functie is 

 
Voorzieningen bij het gewassen en gekleed worden 
 
Nachtkastje met uittrekbare plank; nachtkastje met uittrekbare plank op hoogte 
Bij het PDL gewassen en gekleed worden op bed is het soms noodzakelijk dat er met 1 hand 
gewerkt moet worden. Dit is het geval bij bepaalde handgrepen en bij het geruststellende en 
haptonomische handcontact in de vorm van een handgreep.daarnaast moet er aan beide 
kanten van het bed gewerkt worden. Alle verzorgingsmiddelen moeten van beide kanten 
van het bed binnen handbereik zijn. Iedere keer weglopen om iets te pakken werkt niet en 
kost veel tijd. Daarom is er bij PDL een nachtkastje nodig met uittrekbare plank op hoogte 
zodat alles bij de hand gehouden kan worden. 
 
Verzorgend wassen (wassen zonder water): bij het wassen zonder water wordt er gewerkt 
met speciale washandjes die in de magnetron warm worden gemaakt. Of met een crème die 
op een droog washandje gebruikt wordt. Hierbij is dus geen waskom meer nodig. Het 
washandje geeft minder wrijving dan een badstof washandje. Het washandje bestaat uit een 
zachte en sterke, zachte kunststof. 
De crème laat een huidverzorgend filmpje achter. Voor ieder te wassen lichaamsdeel pakt 
men een nieuw washandje. Gebruik voor diepe plooien en eventueel afdekken een 
handdoek. 
 
Hoog/laag douchestoel / bed; zolang er voldoende zitbalans is kan een passieve client op 
een hoog\laag douchestoel verzorgd worden. Zodra dit niet meer mogelijk is zal wassen en 
kleden op bed moeten plaats vinden. 
 
Aangepaste kleding; om clienten met veel (afweer)spanning op een prettige manier aan te 
kunnen kleden zijn niet alleen PDL vaardigheden nodig, maar ook het aanpassen van de 
kleding. Door het handelingsschema en de vele technieken wordt het aantrekken van 
kleding over stijve, gebogen armen al veel gemakkelijker. Maar soms zal ook aangepaste 
kleding nodig zijn. 
Er is een grote keuze uit stijlvolle kleding. (Wi-care, 4Care, mediteren, de kledingkamer) 
Een bekende mogelijkheid is het van achter open knippen van een blouse. Alleen open 
knippen is echter niet voldoende, dit gaat meestal snel opnieuw inscheuren. Het is ook 



 

mogelijk om bij en bestaande blouse een overslag te maken. Een extra lapje over de lengte 
van de blouse zodat deze overlapt en tevens voorkomt op inscheuren.  
Door een kledingmaker aan de linker en rechter zijde een rits laten plaatsen, doorlopende 
onder de arm door naar de pols. 
Een ruimere maat nemen en makkelijk zittende broeken zoals joggingbroeken is ook een 
optie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


