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1. INLEIDING

Uzelf of uw familielid heeft onlangs een herseninfarct of hersenbloeding (CVA) 
meegemaakt, waarbij een halfzijdige verlamming (hemibeeld of hemiplegie) 
is ontstaan. Het juist positioneren van deze verlamde lichaamshelft is niet zo 
gemakkelijk, maar wel belangrijk om zo weinig mogelijk andere problemen te 
veroorzaken.

Positioneren van een hemiplegische patiënt is, met behulp van verschillende 
kussens, de patiënt in een comfortabele houding brengen. Deze kussens 
kunnen ofwel de hemiplegische zijde ondersteunen, bepaalde lichaamsdelen 
ontlasten, of bepaalde lichaamsfuncties stimuleren.

Een goede positionering is belangrijk. Immers, slecht gepositioneerd zitten of 
liggen kan bepaalde ziektebeelden zoals hypertonie, contracturen, oedeem, 
het schouder-hand-syndroom, decubitus, een slechte bloedcirculatie en een 
slechte ademhalingsfunctie, doen ontstaan.
 
Goed positioneren kan dan de recuperatie van de verlamde lichaamshelft en 
bepaalde lichaamsfuncties ondersteunen en stimuleren.

Daarom willen we u in deze brochure praktische informatie bieden, zodat u 
en/of uw familielid in elke houding zo comfortabel mogelijk ligt of zit. Heeft u 
nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om ze te stellen.

De medewerkers van de dienst SP Locomotorische revalidatie
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2. PRAKTISCHE TIPS

2.1 De gouden regels van een goede manipulatie en positionering

Tijdens het manipuleren van de aangedane lichaamszijde en het positioneren 
in een bepaalde houding zijn een aantal basisregels van kracht :
• Er wordt nooit aan de hemiplegische arm of schouder getrokken
• De hemiplegische arm wordt altijd ondersteund om te voorkomen dat hij 

afhangt
• Ook de hand aan de aangedane zijde laten we niet afhangen
• Help de hemiplegische patiënt om regelmatig van houding af te wisselen. 

Een goede richtlijn is het veranderen van houding om de 3u. Dit om 
huidproblemen, verkrampingen en pijnen te voorkomen.

2.2 De kamerinrichting

Het is belangrijk om zo veel mogelijk stimuli aan de aangedane zijde te 
bieden. Indien de patiënt enkel aan de niet-aangedane zijde benaderd 
wordt, zal hij nog minder aandacht hebben voor de aangedane zijde. De 
kamerschikking speelt hierin een grote rol.

Zorgverleners en bezoek:
• Verpleging: bij het wassen, maaltijdbegeleiding,.. gaan zij de patiënt 

steeds zoveel mogelijk proberen benaderen aan de aangedane zijde, 
alsook de arts en de therapeuten.

• Bezoek wordt door het team ingelicht om aan de aangedane zijde plaats 
te nemen. De verlamde hand vasthouden geeft ook extra prikkels indien 
correct uitgevoerd (zie de gouden regels)

Het bed:
• Aangedane zijde indien mogelijk aan de kant van de deur plaatsen. Zo 

wordt de patiënt continue gestimuleerd door het binnenkomen van 
mensen.

Het nachtkastje:
• Aan de aangedane zijde plaatsen: moet zo steeds zijn arm en romp over 

de middellijn bewegen. Ook wordt de patiënt meer gestimuleerd om zijn 
hoofd te draaien over de middellijn.
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Transfers:
• Transfers steeds aan de aangedane zijde uitvoeren, indien de veiligheid dit 

toelaat.

Vrijetijdsbesteding:
• TV toestel zo plaatsen dat draaien van het hoofd noodzakelijk is om ernaar 

te kijken.

2.3 Het positioneren

Het komen tot een goede positionering vraagt tijd, aandacht en 
communicatie. Als zorgverlener is het belangrijk om zo veel mogelijk de 
hemiplegische patiënt te stimuleren mee te helpen en aandacht te hebben 
voor zijn comfort. Stel steeds de veiligheid voorop!

2.3.1. Positioneren in bed
Het liggen op de aangedane zijde biedt de meeste therapeutische voordelen. 
De verlamde ledematen wordt geprikkeld in deze houding waardoor er meer 
bewustwording optreedt van deze ledematen.

Het liggen op de rug is te verkiezen boven het liggen op de gezonde zijde.
Op de eerstvolgende afbeeldingen ziet u dat er extra kussens gebruikt 
worden. Die kussens kunnen in het begin nodig zijn om de juiste houding te 
verkrijgen en de patiënt een gevoel van stevigheid te geven.

Het is goed om het aantal extra kussens te verminderen wanneer de 
lichamelijke toestand van de patiënt verbetert, zodat de spieractiviteit meer 
gestimuleerd wordt.



7

2.3.1.1. Liggen op de aangedane zijde
• Het bed: volledig vlak.
• Het hoofd: comfortabel gesteund.
• De romp: licht achterwaarts gedraaid; gesteund door een kussen in de 

onderrug.
• De verlamde schouder: onderuit, naar voren gehaald. Zonder te trekken 

aan de arm het schouderbled onder de romp uittrekken.
• De verlamde arm:
• Voorwaarts in een hoek van 45° met het lichaam.
• Volledig ondersteund.
• De elleboog wordt zo goed mogelijk gestrekt. De hand wordt goed 

ondersteund door een kussen en hoger gelegd dan de elleboog.
• Het verlamde been: heup en knie lichtjes gebogen, op een natuurlijke 

wijze
• De gezonde arm: gesteund op de romp of op een kussen
• Het gezonde been en de gezonde voet: in stappositie op een kussen, de 

knie en de heup licht gebogen. Het kussen zorgt ervoor dat de harde delen 
van de knieën en enkels niet op elkaar botsen.
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2.3.1.2. Liggen op de rug
• Het bed: volledig vlak
• Elk schouderblad wordt ondersteund door een kussen, het hoofd door een 

derde kussen in het midden. Dit middelste kussen mag het hoofd niet te 
ver naar voren duwen.

• De aangedane arm: 
- Elleboog gesteund op een kussen naast de romp, zodat de schouder op 
horizontale lijn staat. 
- In licht zijwaartse positie 
- De hand en pols worden hoger gelegd dan de elleboog, die op zijn beurt 
iets hoger ligt dan de schouder.

• De hand opwaarts gesteund, de vingers in een neutrale positie
• Het aangedane been wordt gestrekt gepositioneerd. Indien het been naar 

buiten rolt kan een kussen ter hoogte van het dijbeen en de knie het been 
ondersteunen.

2.3.1.3. Liggen op de gezonde zijde
• Het bed: volledig vlak.
• Het hoofd: comfortabel gesteund, in de verlenging van de romp.
• De romp: licht voorwaarts gekanteld.
• De verlamde schouder: goed naar voor. Is een automatisch gevolg van het 

ondersteunen van de arm aan de voorzijde van de romp.
• De verlamde arm en hand: 

- Voorwaarts in een hoek van 20° met de romp. 
- De elleboog ligt gesteund op een kussen op gelijke hoogte met de romp. 
- De hand ligt in neutrale houding op het kussen, iets hoger dan de 
elleboog

• Het aangedane been: 
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- De heup en de knie licht gebogen. 
- Het been en de voet volledig gesteund op een kussen.

• De gezonde arm: comfortabel naar keuze van de patiënt.
• Het gezonde been: de knie en de heup zo veel mogelijk gestrekt, zo 

natuurlijk mogelijk.

2.3.1.4. Zitten in een rolstoel
• Het belangrijkste aandachtpunt in de zithouding is de aangedane 

schouder. Door de elleboog op een kussen of een aangepast tafelblad te 
plaatsen, komen de twee schouders op dezelfde horizontale lijn te staan

• De aangedane hand wordt steeds hoger gepositioneerd dan de elleboog
• De niet-aangedane arm kan rusten op de leuning van de rolstoel.
• De voeten worden voldoende ondersteund door de voetsteunen van de 

rolstoel.
• De hemiplegische patiënt zit op een aangepast zitkussen, nooit op een 

harde ondergrond. Het bekken staat symmetrisch en zit vanachteren goed 
tegen de rugleuning aan.
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2.3.2. Transfers

2.3.2.1. Zijwaarts verplaatsen in bed
U helpt de hemiplegische patiënt om de benen zoveel mogelijk op te trekken, 
te beginnen met het aangedane been. Nu kunt u de heupen van de patiënt 
optillen en zijwaarts verplaatsen.
Voordat u de schouders en het bovenste deel van de romp verlegt, kan u de 
patiënt vragen het hoofd op te tillen. Indien de patiënt ook enige beweging 
kan aansturen in zijn aangedane arm kan hij de twee handen vouwen. Indien 
de aangedane arm volledig slap is kan hij deze ter hoogte van de elleboog 
ondersteunen tegen de romp met de niet-aangedane arm. Dit maakt het 
verplaatsen een stuk lichter.

2.3.2.2. Omrollen in bed
Probeer eerst een zijwaartse verplaatsing uit te voeren in het bed, zodat er 
ruimte is om te draaien.

Indien de aangedane zijde enigsinds bewogen kan worden vraagt u de 
hemiplegische patiënt om het goede been te buigen, de handen te vouwen, 
de armen te strekken en het hoofd op te tillen.

Indien de aangedane zijde volledig slap is vraagt u de hemiplegische patiënt 
de aangedane arm ter hoogte van de elleboog te ondersteunen tegen de 
romp met de niet-aangedane arm. Daarna kan hij het hoofd tillen.
Vervolgens kunt u hem helpen met omrollen.

2.3.2.3. Van liggen naar zitten met veel hulp
Eerst wordt de hemiplegische patiënt op de aangedane zijde gerold. Dit met 
de nodige aandacht voor de aangedane schouder zodat deze niet geklemd 
geraakt onder de romp.

Vervolgens legt u een hand achter de aangedane schouder en de andere hand 
onder de bovenbenen.

Vraag de hemiplegische patiënt het hoofd op te tillen. Daarna kunt u hem in 
zithouding brengen op de rand van het bed.

2.3.2.4. Van liggen naar zitten met enige hulp
U vraagt de hemiplegische patiënt op de aangedane zijde te rollen en helpt 
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hem daar eventueel bij. De onderbenen worden alvast buiten het bed 
gebracht.

De hemiplegische patiënt zet de gezonde hand op het bed, tilt het hoofd op 
en probeert zich zoveel mogelijk zelf op te duwen tot zithouding.
U kunt eventueel meehelpen door een hand achter de aangedane schouder 
te plaatsen en/of de andere hand op de goede heup.

2.3.2.5. Van bed of rolstoel naar stoel met veel hulp
De (rol)stoel waarin de hemiplegische patiënt dit te gaan zitten wordt het 
beste in 90° ten opzichte van het bed of wc-stoel geplaatst, en dit aan de 
aangedane zijde. De remmen van deze (rol)stoel worden eerst opgezet en de 
voetsteunen worden opengeklapt. Verder wordt de zijkant van de rolstoel 
verwijderd, aan de zijde waar de hemiplegische patiënt zit. Indien de wc-stoel 
ook zijsteunen heeft worden deze verwijderd.

Vraag de hemiplegische patiënt eerst met voldoende aandacht naar de (rol)
stoel te kijken.
U kan ondersteuning bieden tijdens deze transfer door één hand vlak boven 
de aangedane knie te leggen en één hand bij de aangedane heup.

Communiceer goed over een gelijktijdig vertrek. Ten alle tijdens is het 
verboden aan de aangedane schouder te trekken tijdens de transfer.
Indien de transfer niet op een veilige manier kan verlopen op deze manier kan 
u best de transfer uitvoeren langs de niet-aangedane zijde.
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3. MOGELIJKE GEVOLG VAN FOUTIEF POSITIONEREN:

HET ONTSTAAN VAN SCHOUDERPROBLEMEN

Het ontstaan van schouderproblemen heeft een grote invloed op uw 
revalidatie:
• U heeft veel pijn, waardoor het herstel vertraagt.
• U kunt zich niet concentreren op het leren van nieuwe vaardigheden.
• U heeft moeite om uw zelfstandigheid te herwinnen in activiteiten van het 

dagelijks leven.
• U heeft moeite om de juiste houding aan te houden.
• De psychische toestand wordt aangetast: depressie, slapeloosheid

3.1 De pijnlijke schouder

Wat is het?
De pijn in de schouder ontwikkelt zich meestal volgens een kenmerkend 
patroon:
• het begint met klachten van scherpe pijn aan het einde van een beweging. 

U maakt een beweging en pas op het einde voelt u de pijn.
• daarna kunt u ook pijn tijdens de bewegingen voelen.
• ten slotte voelt u de pijn zelfs constant en kunt u hem uiteindelijk niet 

meer verdragen.

Hoe ontstaat het?
• door de arm op te tillen zonder het schouderblad te ondersteunen in de 

beweging
• door aan de hemiplegische arm te trekken
• door langdurig te liggen in een slechte houding
• door de hemiplegische arm te laten afhangen
• door de hemiplegische arm fout te manipuleren

3.2 De gesubluxeerde schouder

Wat is het?
Indien de aangedane schouder en arm volledig slap is ontstaat er, onder 
invloed van de zwaartekracht en eventuele verkeerde manipulaties, een 
verplaatsing van de schouderkop ten opzichte van zijn kom.
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Deze positie heeft tot gevolg dat de vele zenuwstructuren, spieren en andere 
weke delen in het gewricht opgerokken worden. Dit kan bijzonder pijnlijk zijn 
en nadelige gevolgen hebben voor de recuperatie van dit lidmaat.

3.3 Het schouder-handsyndroom

Wat is het?
• Het is een overdreven reactie van een lidmaat op een extern of intern 

letsel. Het wordt gekarakteriseerd door de volgende symptomen:
• intense of langdurige pijn aan de schouder en/of de hand
• stoornissen in het vernauwen of verwijden van de bloedvaten
• veranderingen aan bot en huid
• Het uit zich in drie stadia:
• 1e stadium: de hand kent een snelle zwelling, pijn, een verandering in 

kleur en ze is warm en zweterig.
• 2e stadium: er blijft een bewegingsbeperking, maar de pijn en zwelling 

verminderen.
• 3e stadium: de niet-behandelde hand vertoont een typische misvorming. 

De pols staat gebogen, de duim staat zijwaarts gebogen en de vingers 
staan in licht gebogen toestand.

Hoe ontstaat dit?
• Interne letsels kunnen ontstaan door een verkeerde positionering of 

manipulatie van een hemiplegische schouder, door het afhangen van de 
aangedane arm in de rolstoel, in bed of in stand zonder ondersteuning.

• Externe letsels ontstaan veelal door het verminderd gevoel in het 
bovenste lidmaat. De hemiplegische patiënt voelt niet dat zijn arm afhangt 
en tegen een obstakel botst, tussen de wielen van de rolstoel geklemd 
raakt, onder het lichaam ligt,..

• Zowel interne als externe letsels geven gevolg aan een overdreven reactie 
van het zenuwstelsel waardoor het schouder-hand-syndroom ontstaat.
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4. CONTACT

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen?
Stel ze gerust aan een van onze teamleden:

Artsen Dr. C. Daele
Dr. R. Busschots
Dr. L. Geukens

Hoofdverpleegkundige Marina Mouha
Kinesitherapeuten Mireille Debor

Els Fermont
Ergotherapeuten Rachelle Maesen

Nick Van Petegem
Logopedisten Nele Cielen

Brenda Jenné
Kristel Vanhelden

Psychologische verpleegkundige Petra Suchanek
Dienst patiëntenbegeleiding Jirka Hendrikx

Deirdre Piette

Dienst locomotorische revalidatie E1  T. 012 39 71 76
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Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be


