
VOLGORDE CARENDO 
 

ALGEMEEN: Gebruik alleen de rem van de stoel wanneer je een lichaamsdeel van de cliënt moet bewegen. Laat 
de cliënt zoveel mogelijk zelf handelingen verrichten, neem niet alles over! 
 

STAP BEDIENING DOEL 

1. Breng de cliënt in de hoogste stand in de passieve 
lift. Zorg dat de stoel in zitstand in de laagste stand 
onder de cliënt staat en breng vervolgens de stoel 
in de hoogste stand naar de cliënt. Laat eventueel 
de lift met de cliënt zakken totdat de cliënt in de 
stoel zit.  

Hierdoor wordt de cliënt goed achterin de stoel geplaatst 
en kunnen de beenslips van de tilband op ergonomisch 
verantwoorde hoogte onder de benen vandaan 
weggetrokken worden. 

2. Breng de stoel in de laagste stand. Breng de rug naar voren om de tilband te verwijderen en 
het bovenlichaam te ontkleden. 

3. Breng de stoel in de hoogste stand en duw de 
zorgfunctietoets in. 

Onderlichaam uitkleden, inco verwijderen. 
Billen/stuit wassen, washandje niet meer gebruiken! 

4. Zitfunctieknop ingeduwd houden tot je een 
pieptoon hoort en het lampje knippert (groene 
knop). Breng de stoel naar de laagste stand. 

Pak een nieuw washandje en was het gezicht. Plaats de 
handen van de cliënt op de armleuning, breng de rug van 
de cliënt naar voren en was de rug (nog niet afdrogen). 

5. Maak de clip aan de achterzijde van de rugleuning 
los, duw de ligfunctieknop in tot de uiterste 
ligstand is bereikt en breng de stoel op 
ergonomisch verantwoorde hoogte. 

Voorzijde bovenlichaam, armen, benen (ook achterzijde) 
en voeten wassen en vervolgens afdrogen. 
Aanbrengen van inco tussen de dijbenen, broek (tot 
voorbij het lichtpaarse gedeelte van de zitting), sokken en 
schoenen. 

6. Zitfunctieknop induwen tot je een pieptoon hoort 
en het lampje knippert (groene knop). Zet de stoel 
in de laagste stand en maak de clip aan achterzijde 
rugleuning vast. 

Breng de rug naar voren, droog deze af en breng de 
bovenkleding aan.  

7. Zet de stoel op ergonomisch verantwoorde 
hoogte. 

Maak de knoopjes van de bovenkleding vast. 
 

8. Druk de zorgfunctieknop in. Droog de billen af, maak de inco vast en trek de broek 
verder over de billen. Voorzijde bovenkleding in of over 
de broek. 

9.. Zitfunctieknop (groene knop) inschakelen. Geef eventueel gezichtsverzorging, zoals scheren, make-
up, bril aanbrengen, gebitsverzorging, etc. 

10. Breng de stoel in de laagste stand. Breng de rug naar voren, achterzijde bovenkleding in of 
over de broek en breng de tilband aan. 

11. Breng de stoel op ergonomisch verantwoorde 
hoogte. 

Plaats de beenslips van de tilband onder benen door en 
haal de cliënt met de tillift uit de stoel. 

 

      A: Hoog-laag bedieningen 

      B: Ligstand 

C: Zitstand 

D: Lampje 

E: Zorgstand 

 

 


