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PDL-zorg verlenen 

 

Aandachtspunten met het geven van PDL-zorg: 

- Start de zorg eerst met het wassen van het gezicht met een warm washandje, hierdoor maak 

je contact en merkt de cliënt dat er iets gaat gebeuren/ starten. 

- Leg de cliënt nooit bloot, houd zoveel mogelijk toegedekt, dit geeft warmte, geborgenheid, 

veiligheid. 

- Pyjama/hemd uitdoen: schuif deze vanuit de achterkant naar boven toe, maar ga zelf op 

nek/schouder hoogte staan van cliënt om zo min mogelijk belasting voor jezelf te hebben, 

lukt het niet goed dan omlopen en aan de andere zijde even meehelpen.  Probeer ruimte te 

maken in de kleding, zodat deze makkelijk uitgaat.  

- Bij het aan en uit doen van kledingstukken denken aan de schoenlepeltechniek! 

- Zorg dat je alles klaar hebt staan aan materialen die je nodig hebt voor de cliënt, zodat je niet 

van het bed weg hoeft te lopen en dat je contact kan blijven houden met de cliënt.  

- Als je naar de andere kant van het bed gaat om verder te gaan met PDL bedenk dan wat je 

nodig hebt en neem dit gelijke mee! 

- Goed contact blijven houden d.m.v. oogcontact, maar ook zoveel mogelijk de hand 

vasthouden tijdens de zorg.  

- Zoveel mogelijk duidelijke instructies geven naar cliënt toe, zodat cliënt weet wat er gaat 

gebeuren. 

- Houd hierbij rekening met het tempo van de informatieverwerking van de cliënt.  

- Gebruik de veiligheid van de bedhekken bij cliënt, reik ze aan de cliënt aan, hierdoor weet 

cliënt ook welke richting we uitgaan. 

- Houd je werkhoogte goed in de gaten: werkhoogte -> heuphoogte, werken met glijzijl -> bed 

omlaag 1 cm onder je hand met gestrekte armen.  

- Probeer de volgorde goed uit te voeren zodat je extra draaien voorkomt (broek aangeven). 

- Verder zou het fijn zijn als cliënt rustgevende muziek op haar kamer heeft, dit geeft een 

ontspannende, niets moetende sfeer.  

 

Het belang van een goed glijzijlsysteem bij het geven van PDL-zorg. 

- Zorg dat het systeem groot genoeg is zodat het glijzijl niet onder de cliënt uit getrokken 

wordt. Hierdoor moet je extra gaan draaien wat het effect van PDL wegneemt.  

- Door een goed systeem kan je efficiënt werken. 

- Het geeft minder fysieke belasting aan cliënt en verzorgende. 

- Door een goed systeem kan je prima alleen werken, en hoef je geen hulp in te schakelen. 

- Door het goed werken van een glijzijl kan je beter je PDL-zorg uitvoeren waardoor het 

contact met de cliënt niet onderbroken wordt. Dit is een essentieel doel wat betreft PDL-zorg 

geven. 

 

Wat is nodig voor het goed aan leren van PDL-zorg aan collega’s? 

- Rust. 

- Geduld. 

- 1 op 1 werken. 
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- Geen tijdsdruk, dit komt ten goede van de cliënt. 

- Het verlenen van PDL-zorg moet in een ontspannen sfeer gebeuren zowel voor cliënt als 

verzorgende, zodat de cliënt geen stress/ druk voelt, hierdoor blijft de cliënt ontspannen en 

verloopt de PDL makkelijker, denk aan spierspanning/ verzet bij cliënt. 

- Een aantal keren (minimaal 3) oefenen waarbij instructies gegeven worden en vragen gesteld 

kunnen worden. 

- Hierbij ook kijken naar het ergonomisch aspect zodat werkhouding goed aangeleerd wordt 

en dat er zo min mogelijk fysieke belasting is voor zowel cliënt al verzorgende. 

- Als PDL-zorg goed aangeleerd wordt, kan verzorgende het ook weer goed aanleren aan een 

andere collega. 

 

 

 

 


