
Zeeuwse zorgorganisatie voorziet alle 
bewonerskamers van plafondtilliften

SVRZ, een ouderen-zorgorganisatie in 
Zeeland, heeft alle 1450 bewonerskamers 
uitgerust met plafondtilliften. Wat begon 
met de nieuwbouw van de Redoute is uit-
gemond in een omvangrijk project waarbij 
alle medewerkers en cliënten van SVRZ 
de voordelen van een plafondtilsysteem 
kunnen ervaren.

Tijdens de plannen voor de nieuwbouw 
van de Redoute in Sas van Gent is de 
keuze gemaakt om te gaan werken met 
plafondtilliften. Net als de rest van Neder-
land heeft ook SVRZ te maken met een 
krappe arbeidsmarkt, fysieke belasting van 
het zorgpersoneel en tijdsdruk om de juis-
te zorg te kunnen leveren. Zij zijn op zoek 
gegaan naar oplossingen om personeel 
te binden, het werk minder belastend te 
maken en meer tijd voor zorg te realiseren. 
Plafondtilliften dragen bij aan deze doelen 
en de nieuwbouw van de Redoute was de 
eerste plek waar dit is toegepast. 

Al snel was SVRZ er van overtuigd dat 
de voordelen die plafondtilliften hebben 
voor de medewerkers en cliënten van de 
Redoute ook voor alle andere medewerk-
ers en cliënten van SVRZ moeten gelden. 
Om dit te onderzoeken is een werkgroep 
opgezet om te kijken hoe dit gerealiseerd 
kan worden in alle bestaande gebouwen 
en hoe de cliënten hier zo min mogelijk 

overlast van zouden hebben. “We hebben 
de medewerkers gevraagd wat ze wilden 
en in eerste instantie was nog niet iede-
reen overtuigd”, aldus Angela Bras – Raad 
van Bestuur SVRZ – “maar omdat we zo 
erg de voordelen er van inzien hebben we 
het doorgezet en de reacties zijn nu heel 
erg goed”.

Belangrijk bij projecten als deze is een 
goede implementatie. Die bestaat ener-
zijds uit een goede planning en uitvoering 
van de plaatsing van de rails en de tilcas-
settes en anderzijds uit een juiste training 
en instructie. De planning en uitvoering 
was in dit project extra belangrijk omdat 
alle plafondtilliftsystemen geplaatst zijn 
in bestaande gebouwen. Dat betekent 
dus vooral zorgen dat er zo min mogelijk 
overlast is voor zorgmedewerkers en be-
woners. Door goed te plannen, overleggen 
en afspraken maken is de overlast voor 
de zorgmedewerkers en bewoners tot een 
minimum beperkt. Sterker nog, de meeste 
bewoners vonden het wel gezellig, de 
monteurs op bezoek. Voordeel van een 
goede planning is dat er flexibel opgetre-
den kan worden als het moet. “We hadden 
een spoedplaatsing van een bewoner op 
locatie Maxima, echter stond deze pas 
verder in onze planning” begint Christa 
Ettema, projectleider huisvesting bij SVRZ, 
“echter in goed overleg hebben we met 

de mannen van Ergocare besloten dat we 
één kamer in Maxima alvast gingen voor-
zien van een plafondtillift. Die flexibiliteit is 
heel fijn!”

Bij SVRZ was men gewend om te werken 
met mobiele tilliften. Werken met plafond-
tilliften is sneller, eenvoudiger, veiliger en 
comfortabaler. Om deze voordelen zo 
goed mogelijk te ervaren, de plafondtillift 
veilig te kunnen gebruiken en om alle 
mogelijkheden van de plafondtillift te leren 
kennen zijn alle medewerkers van SVRZ 
geschoold door trainers van Ergocare. In 
kleine groepjes werden theorie en praktijk 
bij elkaar gebracht en ging iedereen 
met een certificaat naar huis. Tijdens de 
training en instructie heeft iedereen een 
transfer gemaakt en ondergaan.

En hoe bevallen dan de  
plafondtilliften? 
Dit is een enorm succes voor SVRZ. Uit 
onderzoek van Locomotion (in opdracht 
van Gezond & Zeker) blijkt dat de zorg-
medewerkers de plafondtillift gemiddeld 
met een 9 beoordelen. Dat is uitzonderlijk 
hoog. Ook ervaren de zorgmedewerkers 
veel minder klachten aan rug (- 18%) nek,  
schouder en arm (-26%) en knieklachten 
(-42%). Hier kunt u meer lezen over alle 
effecten van de inzet van plafondtilliften.



De effecten van toepassing van  
plafondtilliften zijn heel positief
Veel zorgorganisaties in Nederland werken 
al met plafondtilliften en ervaren elke dag 
de voordelen van deze tilhulpmiddelen: 
verlaging van de fysieke belasting, sneller 
dan met een mobiele tillift, meer comfort 
voor de bewoner, veiligere verplaatsingen 
en in te zetten voor verplaatsingen binnen 
het bed. De afgelopen twee jaar hebben 
wij meer dan 1450 plafondtilliften gep-
laatst bij ouderenzorgorganisatie SVRZ in 
Zeeland. Bij SVRZ heeft Gezond & Zeker 
laten onderzoeken wat de effecten zijn van 
de toepassing van plafondtilliften en de 
uitkomsten zijn heel positief.

De implementatie van de plafondtilliften 
heeft positieve effecten op de fysieke 
belasting van de zorgverleners, leveren 
een duidelijke tijdbesparing op, lichameli-
jke klachten nemen af en het werken wordt 
minder vermoeiend.

Fysieke belasting zorgmedewerkers
Voorheen werkte SVRZ met mobiele tilliften 
om de niet-zelfredzame bewoners te verp-
laatsen van bijvoorbeeld bed naar rolstoel 
of van rolstoel naar toilet/po-douchestoel. 
De mobiele tilliften hebben enkele nadel-
en, het manoeuvreren (in krappe ruimtes) 
is zwaar en het comfort voor de bewoners 
is niet altijd optimaal. Nu de mobiele tillif-
ten zijn vervangen voor de plafondtilliften 
gaan de verplaatsingen lichter en soepeler 
en nemen ze veel minder ruimte in beslag. 

En precies deze voordelen zijn onder-
zocht. Het blijkt dat lichamelijke klachten 
afnemen. Rugklachten verminderen met 
18%, nek-, schouder- en armklachten met 
26% en knieklachten met 42%. Dit zijn 
enorm belangrijke effecten, omdat landeli-
jk ongeveer een derde van het verzuim in 
de zorg terug te herleiden is tot dit type 
klachten.

Doordat de lichamelijke inspanning veel 
minder is zijn zorgmedewerkers veel mind-
er vermoeid na hun werkdag.

Meer tijd voor zorg met plafondtilliften
Het onderzoek toont ook aan dat er 
aanzienlijke minder tijd nodig is voor een 
transfer met een plafondtillift. Een transfer 
wordt verkort met 60 – 120 seconden. Uit 
onderzoeken van andere klanten blijkt dat 
deze besparing nog veel hoger ligt (gemi-
ddeld meer dan vier minuten). De tijdwinst 
komt o.a. omdat de plafondtillift altijd 
aanwezig én opgeladen is, de lift dus niet 
gezocht hoeft te worden, er niet gewacht 
moet worden op collega’s en de transfer 
zelf kan sneller omdat er niets tussen de 
bewoner en de zorgverlener in staat.

Tijd die bespaard wordt bij passieve 
transfers kan ingezet worden voor meer 
aandacht voor de cliënt en focus op nog 
veiliger en gezonder werken of om andere 
taken uit te kunnen voeren die voorheen 
niet lukten (zogenaamde “care left un-
done”)

Nog meer voordelen van  
plafondtilliften
Een groot voordeel voor het zorgper-
soneel is dat de plafondtilliften heel goed 
ondersteunen bij verplaatsingen in het bed 
en bij de Algemene dagelijkse levensver-
richtingen (ADL). Zo wordt de plafondtillift 
onder andere ingezet voor het tillen van 
een been, het draaien in bed en  balan-
soefeningen. Door gebruik te maken van 
deze tilbanden en andere hulpmiddelen 
neemt ook de statische belasting enorm 
af en wordt het plafondtilsysteem een 
plafondzorgsysteem.

Hoe ervaart de zorg plafondtilliften?
Uiteindelijk worden plafondtilliften 
toegepast om de zorg zo goed mogelijk 
te ondersteunen. De zorgmedewerkers 
ervaren veel voordelen van de tilliften. Ze 
zijn uitzonderlijk tevreden over de plafond-
tilliften en geven het unieke rapportcijfer 9 
voor de plafondtilliften. Ook de bewoners 
voelen zich veilig in de plafondtillift. “Je 
hoeft niet bang te zijn”, aldus mevrouw de 
Kok.

Het volledige onderzoek dat uitgevoerd is 
door Locomotion in opdracht van Regio-
plus in het kader van Gezond & Zeker kunt 
u hier vinden:

Download hier het onderzoeksrapport:
https://tinyurl.com/32dbhy52
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