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Bij het ondersteunen van de cliënt bij persoonlijke verzorging, wonen en huishouding 
komen til- en verplaatsingshandelingen voor die lichamelijk zwaar kunnen zijn. Bij een 
goede werkhouding en juiste werkwijze (til- en verplaatsingstechniek) is lichamelijke 
overbelasting niet nodig. 
In deze training leer je de basisprincipes van een goede werkhouding, hoeveel je mag 
belasten en hoe je de cliënt naar vermogen kunt laten meewerken (haptonomisch 
benaderen en uitnodigen). Verder ga je leren hoe je vanuit deze basisprincipes de meest 
voorkomende transfers (verplaatsingen) in de zorg kunt uitvoeren. 
 

Je toekomstige collega 
 

 

>Over deze training

Doelstellingen
• Je kunt de risico’s van ‘te zwaar werken’ benoemen. 

• Je kunt de belangrijkste arbonormen benoemen en die op een correcte manier in de praktijk brengen. 

• Je kunt de oplossingen benoemen (en laten zien) om alle handelingen binnen de arbonormen te kunnen 
uitvoeren. 

• Je kunt de cliënt motiveren en stimuleren om naar vermogen mee te werken. 

• Je kunt je inleven in andermans gevoelens. 

• Je kunt haptonomisch werken. 

• Je kunt vakspecifieke handelingen accuraat uitvoeren. 

• Je kunt de essenties van een goede werkhouding benoemen en die in de praktijk brengen. 

• Je kunt de cliënt tijdens transfers fysiek veilig en respectvol begeleiden. 

• Je kunt het belang aangeven van haptonomisch benaderen en uitnodigen. 

• Je kunt de cliënt motiveren en stimuleren om de gestelde doelen op het gebied van wonen en 
huishouden te bereiken. 

• Je kunt de huishoudelijke werkzaamheden goed en efficiënt uitvoeren en het een voorbeeld laten zijn 
voor de cliënt. 

• Je kunt je richten op de behoeften en verwachtingen van de cliënt. 

Naam: Nicole van der Linde 

Leeftijd: 26 jaar 

Werkzaam als: Persoonlijk begeleider in een woonvorm in de  
gehandicaptenzorg; sommige cliënten zijn volledig  
mobiel, andere cliënten zijn minder zelfstandig. 

Medewerkers: Eén coördinerend begeleider en acht persoonlijk begeleiders. 

Soort werkzaamheden: Verzorgen van de cliënten en het huishouden runnen. 

Belangrijkste tool in haar 
werk: 

Observerend vermogen. 

Uitdaging in haar werk: Zo goed mogelijk begeleiden, zodat de cliënten een zo plezierig mogelijk leven 
hebben. 

Grootste moeilijkheid: Dat je niet te snel iets van cliënten overneemt. 

Wat moet er veranderen: We moeten voldoende tijd voor cliënten kunnen nemen. 

Grootste blunder: Met heel veel moeite haalde ik altijd een cliënt uit bed die het helemaal zelf 
bleek te kunnen. 

Waaraan wil je werken: Goed zijn voor de cliënt, maar ook voor mijzelf. 
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Beoordeling 
Tijdens de training oefen je erg veel. Ook maak je enkele opdrachten. In welke mate je 
vooruit bent gegaan en hoe je meer inzicht hebt verworven in de theorie en praktijk, 
wordt als volgt beoordeeld: 
1. Jouw actieve deelname aan de lessen. 
2. Goede samenwerking met studiegenoten. 
3. Alle vaardigheden zijn op de juiste manier uitgevoerd. 
4. Alle vaardigheden zijn door de docent afgetekend op de aftekenlijst. 
5. Een persoonlijk verslag met daarin: 

– het trainingslogboek 
– de aftekenlijst 
– een verslag van de oefeningen en opdrachten. 

6. Twee demonstraties van cliëntentransfers. 
 
Alle vaardigheden zijn in de training gedemonstreerd en geoefend. Uiteindelijk voer je alle 
handelingen zelfstandig uit. 

Persoonlijk verslag 
Het persoonlijk verslag inleveren voor:  ____________________________________________________________________________  

In het persoonlijk verslag houd je bij wat je hebt gedaan en geleerd. Het persoonlijk  
verslag bestaat uit een trainingslogboek en een reflectie volgens de STARR-methode. 

• Het trainingslogboek bestaat uit een schrift of snelhechter waarin je notities bewaart. 
Voor elke opdracht of oefening noteer je de antwoorden op de vragen. Na elke 
oefening leg je ook de reflecties vast op papier. Het trainingslogboek werk je netjes uit. 

• De reflectie volgens de STARR-methode doe je aan het eind van de training. Je kiest, 
met behulp van je trainingslogboek, een aantal voor jou belangrijke opdrachten en 
oefeningen uit. Deze verwerk je in een STARR. Hieronder staat de opzet van een STARR. 

 
Situatie en Taak 

• Omschrijf de situatie en geef daarbij aan welke taak/rol jij had. 
 
Actie en Resultaat 

• Omschrijf welke acties/handelingen je op dat moment hebt ondernomen en wat 
hiervan het resultaat was. 

 
Reflectie 

• Beschrijf hoe jij je op dat moment in de situatie voelde. 

• Beschrijf waarom je op deze manier hebt gehandeld. 

• Beschrijf hoe je het de volgende keer anders zou aanpakken. 

Demonstratie: Twee verschillende vaardigheden 
demonstreren 
Deze demonstraties doe je op:   ______________________________________________________________________________________  

Je demonstreert twee vaardigheden die gaan over het begeleiden bij het verplaatsen van 
een cliënt. Door loting wordt de keuze voor de te demonstreren vaardigheid bepaald. 
Uiteraard is het een oefensituatie en heb je te maken met een gezonde proefpersoon. 
Bepaal eerst de meewerkmogelijkheden van de ‘cliënt’ en zeg vervolgens wat je gaat doen 
en waarom. Tijdens de transfer stem je goed af op de ‘cliënt’. De proefpersoon kan nooit 
een passievere cliënt naspelen, omdat hij zichzelf dan zwaarder maakt dan de echte cliënt, 
die altijd naar vermogen zal meewerken. Belangrijk is dat de proefpersoon zichzelf is en 
reageert op de impulsen die de zorgverlener geeft. Daarmee geef je eerlijke ‘feedback’. 
 

Werkmodel: 
Logboek op 
www.factor-e.nl 

Werkmodel: 
Studieplanning 
op www.factor-
e.nl 
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De vaardigheden zijn: 

• de cliënt vanuit een zitpositie begeleiden tot stand vanaf de zijkant 

• de cliënt vanuit een zitpositie begeleiden tot stand vanaf de voorkant, met weinig en 
met iets meer hulp 

• de cliënt begeleiden met gaan zitten op een stoel 

• de onderuitgezakte cliënt achter in de stoel helpen 

• de cliënt (met en zonder loopfunctie) van stoel/bed naar bed/stoel verplaatsen 

• de cliënt vanuit rugligging actief tot zit op de rand van het bed helpen 

• de cliënt vanuit rugligging met behulp van het hoofdsteun tot zit op de rand van het 
bed helpen 

• de cliënt vanaf zit op de bedrand tot rugligging in bed helpen 

• de cliënt in bed naar je toe kantelen 

• de cliënt in bed van je af kantelen 

• de cliënt actief hogerop in bed laten verplaatsen: twee manieren 

• de cliënt met behulp van het glijzeil en een sling hogerop in bed verplaatsen 

• de cliënt met behulp van het glijzeil zijwaarts in bed verplaatsen 

• de gevallen cliënt fysiek veilig tot stand begeleiden via de oprol-, duw- en 
hangmethode. 

 

Werkmodel: 
Woordenlijst op 
www.factor-e.nl 

Taal Taal Taal Taal

• Neem deze training door en onderstreep de woorden die je niet kent. 

• Neem deze woorden over in je woordenlijst en zet de betekenis erbij. 

• Nieuwe onbekende woorden die je tegenkomt tijdens deze training, voeg je toe aan 
de woordenlijst. 

• Na afloop van de training neem je dit overzicht op in je taalportfolio. 



 

 
Tillen en verplaatsen 6 

Bewegen is voor ons zo gewoon dat we er niet altijd bij stilstaan hoe we eigenlijk 
bewegen. We zijn er ook aan gewend dat alles in ons lichaam doet wat wij willen: 
gewrichten, spieren en zenuwen werken samen om ons de gewenste beweging te laten 
maken, zonder erbij na te denken. 
 
Er zijn redenen om je bewuster te laten zijn van hoe je beweegt. 

• Als bewegen lastiger wordt vanwege ziekte of ouderdom, vragen cliënten jouw hulp. 
Om die begeleiding goed te kunnen geven, moet je eerst stilstaan bij je eigen 
beweging: tijdens cliëntentransfers wordt jouw beweging namelijk de beweging van 
de cliënt. Door veel te oefenen, het liefst bij zoveel mogelijk verschillende mensen, zul 
je leren hoe je anderen in beweging kunt krijgen. 

• Als je privé of op je werk jezelf overbelast, waardoor je rug- of schouderklachten krijgt, 
weet je opeens weer dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is. Niemand wil fysieke 
klachten krijgen. Ook de werkgever en de overheid willen dat je gezond blijft. Sta 
hierbij maar eens stil. 

 

 

 
In de zorg zijn overal gevaren voor overbelasting. 
 

• Bestudeer eerst theoriebron 1. 

• Maak een overzicht met maatregelen die jij als toekomstig collega van Nicole kunt 
nemen om fysieke overbelasting op de werkplek zoveel mogelijk te voorkomen. 

 
Voeg het overzicht toe aan je trainingslogboek. 
 

 
Het merendeel van de beroepsbevolking heeft wel eens fysieke klachten gehad. Interview 
drie mensen die werkzaam zijn in de zorg. Inventariseer of er werkgerelateerde klachten 
zijn. 
 
Voorbereiding 
• Kies drie mensen die je gaat interviewen. 

• Stel samen met een medestudent een vragenlijst op. 

• Schrijf op welke werkgerelateerde klachten jullie verwachten. 
 
Uitwerking 
• Werk de antwoorden uit. 

• Zijn er overeenkomsten te vinden? 
 

>Fysieke overbelasting is niet 
nodig 

Doelstellingen
• Je kunt risicofactoren van fysieke overbelasting opnoemen. 

• Je kunt je eigen ideeën weergeven over hoe je fysieke belasting kunt verminderen. 

• Je kunt het verschil aangeven tussen statische belasting en dynamische belasting. 

• Je kunt het belang aangeven van een goede lichamelijke conditie. 

1. Opdracht: Fysieke overbelasting voorkomen  

2. Oefening: Interview  
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Controle 
• Is het gelukt om drie mensen te interviewen? 

• Hebben jullie een vragenlijst opgesteld? 
 
Reflectie 
• Hoe heb je samen met je medestudent deze oefening aangepakt? 

• Hoe verliep de samenwerking? 

• Wat heb je geleerd van deze oefening? 
 
Voeg je bevindingen toe aan je trainingslogboek. 
 

 
Statische belasting is een belangrijke en vaak ongemerkte bron van fysieke overbelasting 
van je rug. De volgende oefening duurt de hele dag, maar het kost je weinig tijd. 
 
Voorbereiding 
• Zoek ’s morgens een medestudent met wie je de opdracht gaat doen. 

• Leg een rol sporttape klaar. 
 
Uitvoering 
• Plak bij elkaar, links en rechts van de wervelkolom, een strook tape op de ontblote rug: 

van de top van het schouderblad tot op de bekkenrand. 

• Verstevig de boven- en onderkant met een paar dwarse stroken. 

• Je gaat de normale en geplande activiteiten van die dag uitvoeren. 

• ’s Avonds laat je de tape verwijderen. 

 
Rechte rug? 

Controle 
• Noteer hoe vaak je de neiging had om krom te staan. 

• Noteer om welke handelingen het daarbij ging. 

• Noteer hoe je de handelingen nu hebt uitgevoerd. 

• Bespreek de andere dag je bevindingen met je medestudent. 
 
Reflectie 
• Vond je het een moeilijke opdracht of niet? 

• Wat heb je van deze opdracht geleerd? 

• Denk je dat je ook – zonder tape – statische belasting kunt voorkomen? 

• Herken je statische belasting bij anderen? 
 
Noteer je bevindingen in je trainingslogboek. 

3. Oefening: Statische belasting  

Theoriebron 1: 
Fysieke 
overbelasting  is 
niet nodig  
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Een goede conditie is een voorwaarde voor gezond en veilig werken in de zorg. 
 
Voorbereiding 
• Stel een groepje samen van vier personen. 

• Bestudeer de Nederlandse Norm Gezond Bewegen op www.nisb.nl. 
 
Uitvoering 
• Schrijf voor het personeel van de zorginstelling een flyer om Gezond Bewegen te 

promoten. 
 
Controle 
• Heb je de Nederlandse Norm Gezond Bewegen bestudeerd? 

• Hebben jullie een flyer geschreven? 
 
Reflectie 
• Haal je zelf de Nederlandse Norm Gezond Bewegen? 

• Wat heb je van deze opdracht geleerd? 
 
Voeg de flyer toe aan je trainingslogboek. 

4. Oefening: Lichamelijke conditie  

Theoriebron 1: 
Fysieke 
overbelasting is 
niet nodig 

Zie voor meer 
informatie 
www.factor-e.nl 
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Werken in de zorg is boeiend: je hebt met veel verschillende mensen te maken, die 
allemaal net weer anders zijn. De mensen verschillen bijvoorbeeld qua postuur (groot, klein, 
dik, dun), hebben verschillende aandoeningen (bijvoorbeeld Parkinson, CVA, artrose, 
reuma, dementie, geestelijk gehandicapt) en kunnen meer of minder meewerken. Ook 
qua cultuur, niveau en karakter verschillen de mensen nogal. Zorg verlenen is daarmee een 
individueel gebeuren en vergt veel afstemming. 
Werken in de zorg is een fysiek beroep: buiten administratietaken en overlegmomenten 
om ben je lichamelijk steeds actief. Je loopt, bukt, tilt, duwt, trekt, knielt, reikt, wrijft, 
wringt, enzovoort. Ook psychisch ben je actief: omdat je cliënten begeleidt tijdens talloze 
situaties in het dagelijks leven, moet je aan heel veel dingen denken. Het komt dan wel 
eens voor dat je jezelf vergeet en opeens pijn voelt in je onderrug of schouder. Dan pas 
realiseer jij je dat je iets niet goed gedaan hebt. 

Fysieke overbelasting in de zorg is niet nodig 
Het beroep van zorgverlener staat 
onder druk. Landelijk wordt de fysieke 
zorglast groter, omdat er meer 
mensen komen die zorg nodig 
hebben, de gemiddelde leeftijd van 
cliënten toeneemt en zij steeds vaker 
meervoudige zorgproblemen hebben. 
Een goed preventief beleid is ook 
nodig omdat er steeds meer oudere 
zorgmedewerkers zijn. 
Gelukkig bestaat voor elke 
zorgsituatie een werkwijze die voor de 
medewerker fysiek veilig is en ook 
respectvol is voor de cliënt. Vanaf theoriebron 5 lees je daarover meer. 

Arbocatalogus  
Omdat het niet zo mag zijn dat je door je werk fysieke klachten krijgt, hebben de overheid 
en werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt om de 
arbeidsomstandigheden veilig te maken. In de Arbocatalogus staan hiervoor de 
verschillende methoden en oplossingen beschreven.  
In de volgende theoriebron staan de belangrijkste fysiek belastende activiteiten beschreven, 
met de daarbij behorende praktijkrichtlijnen. Als je binnen deze richtlijnen werkt, worden 
gezondheidsrisico’s met betrekking tot het houdings- en bewegingsapparaat zoveel 
mogelijk beperkt. En dat is goed, want we moeten steeds langer doorwerken voordat we 
met pensioen kunnen. 
 
www.profijtvanarbobeleid.nl (Arbocatalogus gehandicaptenzorg) 
www.arbocatalogusggz.nl (Arbocatalogus geestelijke gezondheidszorg) 
www.arbocatalogusvvt.nl (Arbocatalogus verpleeg- en verzorgingshuizen)  

Theorie fysieke belasting 
Fysieke belasting van het lichaam kan ontstaan tijdens houdingen en bewegingen. Het kan 
worden onderverdeeld in statische belasting (belasting als het lichaam langer dan 3 à 4 
seconden in een bepaalde stand wordt gehouden) en dynamische belasting (belasting van 
het lichaam tijdens bewegingen). 
   

>Theoriebron 1: Fysieke 
overbelasting is niet nodig 

Zie voor meer 
informatie 
www.factor-e.nl 
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Beweging  
Dynamische belasting ontstaat bijvoorbeeld tijdens cliëntentransfers, bij het rijden met een 
rolstoel en als je iets van de grond tilt. 
 
Houding 
Statische belasting ontstaat bijvoorbeeld als je bij een tafel staat en even iets opschrijft, als 
je staat te praten met een cliënt die in een rolstoel zit, tijdens het wassen en aankleden 
van een cliënt of als je cliënten begeleidt met eten. Statische belasting wordt vaak 
vergeten en onderschat. Omdat het zo snel ‘eventjes’ gebeurt, levert dit vaak de meeste 
fysieke klachten op. 
Als langer dan een minuut wordt gestaan met een gedraaide of een meer dan 30˚ 
voorovergebogen romp, is al sprake van overbelasting. Een praktische regel is om niet 
langer dan 4 seconden in deze houding te staan. 
 
Belastende houdingen voor de rug 
Voor de rug zijn drie werkhoudingen belastend: 

• voorovergebogen houding 

• zijwaarts gebogen houding 

• gedraaide rug. 
 
Als je licht voorovergebogen staat, is al een druk van 170 kg meetbaar in de 
tussenwervelschijf tussen de 3e en 4e lendenwervel. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het bed 
net niet op de juiste hoogte staat, als je bij een te lage tafel of te laag aanrecht staat te 
werken of als je de waskom te laag hebt neerzet. 
  
In een houding waarbij je verder voorovergebogen staat en reikt met de armen, loopt de 
belasting op naar 400 kg. Bedenk dat dit reële kilogrammen zijn die op dat moment op de 
tussenwervelschijf drukken! Wordt gereikt met een last van 10 kg in de handen, dan 
neemt de belasting toe tot 700-800 kg! Vaak staan we ongemerkt zo te werken. 
 
De exacte belasting in de onderrug varieert met de lengte van de persoon (hoe langer 
iemand is, hoe groter de krachten zijn) en de conditie waarin iemand verkeert. Als iemand 
goed in conditie is en sterke buik- en rugspieren heeft, wordt een deel van de belastende 
krachten opgevangen door die sterke spieren. Hierdoor komen minder krachten op de 
kwetsbare wervelkolom zelf. Een goede lichamelijke conditie zorgt dus voor een vergroting 
van de belastbaarheid. Belastbaarheid betekent hoeveel belasting een persoon aankan. 

Belasting en belastbaarheid 
Onder belasting verstaan we alle eisen die aan ons gesteld worden, zowel lichamelijk als 
geestelijk. Bijvoorbeeld onder druk moeten werken, lang in één houding moeten staan of 
een passievere cliënt uit bed halen. Belastbaarheid betekent hoeveel belasting je aankunt. 

Tip 
Op  
www.factor-e.nl 
staat een 
afbeelding 
waarin de kracht 
in kg op 
tussenwervelschijf 
L3/4 staat 
weergegeven 
tijdens diverse 
houdingen. 
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Dit is soms lastig in te schatten. Stel je daarom regelmatig de volgende vraag: hoe fit voel 
ik me op dit moment? 
 
Om goed te kunnen functioneren en toekomstige klachten zoveel mogelijk te voorkomen, 
is het belangrijk om het evenwicht tussen deze twee begrippen zo weinig mogelijk te 
verstoren. Klachten kunnen ontstaan als de belastbaarheid te laag wordt om de belasting 
aan te kunnen, bijvoorbeeld na een periode van te weinig sporten of niet werken (zoals bij 
ziekte of vakantie). Probeer de juiste balans te vinden in datgene wat je kunt en datgene 
wat van je gevraagd wordt. 

 
Belasting  -  Belastbaarheid 

De belastbaarheid kun je vergroten en op peil houden door een goede lichamelijke 
conditie op te bouwen en een actieve levensstijl te hebben. Als je goed getraind bent, 
presteer je beter en heb je minder kans op blessures. 
Je kunt je eigen conditie verbeteren door minimaal 5 keer per week een halfuur te 
bewegen met matige inspanning. Belangrijk is wel dat je iets kiest wat je leuk vindt en wat 
bij je past. Voor sommigen kan wandelen of fietsen al een training zijn (zie Nationale Norm 
Gezond Bewegen op www.nisb.nl). 
Laat je verder niet te veel beïnvloeden door de werkdruk, zorg voor gezonde voeding (niet 
te vet en niet te veel) en rook niet. Laat emotionele problemen niet sudderen, maar maak 
deze bespreekbaar en pak ze aan. Bouw af en toe een rustmoment in en probeer 
bepaalde activiteiten beter te plannen. 
 

 
Voer je een beweging met een versnelling uit, dan belast je je lichaam meer dan wanneer 
je de beweging rustig uitvoert. Snel duwen, trekken en tillen veroorzaakt een piekbelasting. 

Anatomie van de rug 
De rug is opgebouwd uit de wervelkolom en de ribben. De wervelkolom bestaat uit 33 
wervels:  

• 7 halswervels  

• 12 ruggenwervels  

• 5 ledenwervels  

• 5 heiligbeenwervels 

• 4 stuitbeenelementjes. 
Samen vormen deze wervels een S-vormige wervelkolom.  

Belasting wordt bepaald door: Belastbaarheid wordt bepaald door: 

• gewicht dat verplaatst moet worden 

• hoe vaak moet worden getild 

• tijdsduur van de verplaatsing 

• snelheid van het verplaatsen 

• omstandigheden van de verplaatsing 

• werkhouding.  

• lichaamsbouw, kracht en conditie  

• vermoeidheid 

• getraind zijn in de handelingen 

• mentaal verwerkingsvermogen 

• leeftijd 

• geslacht. 

Tip 
Op  
www.factor-e.nl 
staan 
afbeeldingen van 
de anatomie van 
de rug, knie en 
schouder.  
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De wervels zijn met elkaar verbonden door facetgewrichten, die zorgen voor de 
beweeglijkheid van de rug. Tussen de bovenste 24 wervels zitten ook nog 
'tussenwervelschijven', een soort schokbrekers van elastisch kraakbeen.  
Spieren, banden en pezen helpen om de wervelkolom overeind te houden. De wervels op 
hun beurt beschermen weer het ruggenmerg. Daarin bevinden zich zenuwbanen, die de 
hersenen en de rest van het lichaam met elkaar verbinden. 
 
Fysieke klachten 
Het heiligbeen (een aaneengroeiing van de vijf heiligbeenwervels) vormt een gewricht met 
de beide bekkenhelften, het linker en rechter SI-gewricht. In het plaatje zie je dat de 
wervelkolom en het bekken via de beide SI-gewrichten nauw met elkaar in verband staan. 
Vaak op één been staan (‘hangende houding’) kan nadelige gevolgen hebben voor het 
heupgewricht van het steunbeen: het wordt 7,5 keer meer belast dan bij staan op twee 
benen. ‘Scheef’ staan beïnvloedt bovendien het SI-gewricht en de lage rug. 
Voorovergebogen en gedraaid staan kan onder meer de volgende klachten veroorzaken: 
hernia, ischias en spit. 
 
Hernia: het min of meer uitpuilen van de tussenwervelschijf, waardoor druk ontstaat op de 
zenuwbanen. De klachten variëren van pijn en uitstraling tot uitvalverschijnselen in arm of 
been. 
 
Ischias: pijn in het verloop van de ischiadicuszenuw, die vanuit de lendenwervels via de bil 
door het been verloopt. Het zegt niets over de oorzaak van de pijn. Mogelijke oorzaken 
zijn een hernia, een wervelbeschadiging, een irritatie of scheefstand van het SI-gewricht of 
te hoge spierspanning. 
 
Spit: een lokale spierverkramping in de onderrug. Klachten verergeren vaak, omdat je door 
de pijn zo min mogelijk wilt bewegen. De verkramping die hierdoor ontstaat, verergert de 
klachten. 

Anatomie van de knie 
De knie is een complex gewricht en kan alleen buigen en strekken. Tussen het kraakbeen 
van het bovenbeen en het scheenbeen zitten twee stukjes kraakbeen, de binnen- en 
buitenmeniscus. Het gewricht wordt verstevigd met banden. De knie is niet berekend op 
draaibewegingen. 
 
Fysieke klachten 
Meniscusletsel, slijtage en bandproblematiek zijn veelvoorkomende problemen. Behalve 
door ouderdom ontstaan deze door verkeerde bewegingen maken in de knie: 
overstrekking van het gewricht tijdens staan, tillen en verplaatsen, maar ook door 
draaibewegingen. Een veelvoorkomende oorzaak van meniscusletsel is een draaibeweging 
in de romp maken terwijl je de voeten niet verplaatst. 

Anatomie van de schouder 
De schouder wordt door drie botten gevormd: het bot in de bovenarm, het schouderblad 
en het sleutelbeen. Het schoudergewricht kan 360° draaien en is is daarmee het meest 
flexibele en complexe gewricht van het menselijk lichaam. Het gewricht wordt op zijn 
plaats gehouden door spieren die om de de schouder heen zitten en wordt beschermd 
door het gewrichtskapsel. Als bepaalde delen niet goed functioneren, ontstaat pijn in de 
schouder. 
 
Fysieke klachten 
Veelvoorkomende blessures zijn slijmbeursontsteking en peesontsteking. In de zorg 
ontstaan deze blessures vaak door langdurige overbelasting, te veel duwen en trekken, te 
ver reiken en boven de macht werken. 
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>Beoordeling

Naam deelnemer:  

Namen groepsleden:  

  

  

  

  

Groep:  

Docent:  

Blok/periode:  

Onderwerp:  

Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Actieve 
deelname 

• De student was voldoende aanwezig. 

• De student leverde een positieve bijdrage in 
zijn groepje. 

• De student leverde een actieve bijdrage in de 
les.  

  

Persoonlijk  
verslag 

Persoonlijk verslag 
• Het persoonlijk verslag bevat alle gevraagde 

onderdelen. 

  

Trainingslogboek 
• Het trainingslogboek is goed bijgehouden. 

• Het trainingslogboek is netjes en verzorgd. 

  

STARR 
• Er is van meer opdrachten een reflectie 

volgens de STARR-methode gemaakt. 

• De reflectie volgens de STARR-methode bevat 
de volgende onderdelen: situatie, taak, actie, 
resultaat en reflectie. 

• De reflectie volgens de STARR-methode geeft 
aanleiding tot verbeterpunten. 
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Datum: ......................................... 
 
 
Paraaf docent:    Paraaf deelnemer:  
 
…………………………………..  ………………………………… 

Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Demonstratie • De student stemt goed af op de cliënt wat 
betreft: 
– naderen 
– ruimte. 

• De student maakt contact met de cliënt en 
legt de handeling uit. 

• De student let op de eigen werkhouding. 

• De student schept de juiste 
werkomstandigheden: 
– geen obstakels 
– benodigde hulpmiddelen zijn op de juiste 

plaats aanwezig 
– juiste werkhoogte. 

• De student weet voor de cliënt de juiste 
transfertechniek te kiezen. 

• De student geeft blijk van voldoende 
theoretische achtergrond. 

• De student nodigt de cliënt uit tot 
meebewegen. 

• De student werkt niet op kracht. 

• De student stemt de beweging gedurende de 
hele transfer af op de cliënt. 

• De student is vaardig in de 
verplaatsingshandeling. 

• De student gebruikt materialen en 
hulpmiddelen op de juiste manier. 

• De student heeft na de transfer aandacht 
voor het comfort van de cliënt en corrigeert 
zo nodig. 

• Het eindresultaat is voldoende.  

  

Mondeling en 
schriftelijk 
taalgebruik 

Mondeling taalgebruik 
   
Schriftelijk taalgebruik 
• De schriftelijke producten zijn in correct 

Nederlands geschreven.  

  

Overig 
 

   

Eindbeoordeling Onvoldoende Voldoende Goed > 
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