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Albert Harteveld van Stigah:

“Zorg heeft steeds meer aandacht
voor veilige hulpmiddelen”

Test uw kennis
over veiligheid
in de zorg
U heeft te maken met zorgvragers die gebruikmaken van medicinale zuurstof
(O2). Zuurstof is brandgevaarlijk. Daarom
moet u een aantal veiligheidsregels in
acht nemen bij gebruik van zuurstofcilinders.
Kunt u aangeven welke van onderstaande stellingen waar is:
1.
Een ruimte waar zuurstof wordt
gebruikt, moet regelmatig worden
geventileerd.
2.
Draai een zuurstofcilinder niet
open of dicht met vette handen.

“Veilige hulpmiddelen in de zorg worden
steeds vanzelfsprekender en we zetten ons
daar als zorgverleners, dealers en Stigah
samen voor in”, zegt Albert Harteveld van
Stigah. Die gezamenlijke inzet merken ze bij
Stigah vrijwel dagelijks. Het aantal technische vragen dat het bedrijfsbureau vanuit
het veld krijgt over bijvoorbeeld tilliften en
hoog-laagbedden, neemt alleen maar toe.
Ook groeit het aantal cursussen voor keurmeesters nog steeds en is met ruim 25.500
Stigah keuringen vorig jaar een nieuw record behaald.
“Die toegenomen focus op veilige hulpmiddelen in de branche is een goede ontwikkeling”, benadrukt Albert. “Voor ons betekent
dit concreet dat we een stijgende lijn zien in
het aantal keurmeesters dat we hier oplei-

den.” Inmiddels hebben zelfs al Belgische
technici de cursus voor keurmeester tilliften
en bad-douche hulpmiddelen gevolgd.
Meer cursussen
Het aantal cursussen lag in 2016 al op zo’n
dertig per jaar. Ook de nieuwste Stigah cursus vast-opgestelde trainingsapparatuur die
bij Tunturi in Almere gegeven wordt, deelt
mee in het succes. Deze was beide keren al
volgeboekt.
In het Beverwijkse pand, waar altijd al de
meeste opleidingen zijn, wordt het dit jaar
nog drukker. De cursussen voor de keurmeesters tilliften zijn er nu ook ondergebracht.

Het juiste antwoord vindt u op pagina 2
van deze Nieuwsbrief.

Op de Stigah website www.stigah.nl kunt
u uw kennis zelf verder testen. Klik op:
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Kort nieuws...

Alle cursisten
geslaagd

Inmiddels draait de vorig jaar gestarte
cursus vast-opgestelde trainingsapparatuur (fysio-trainingsapparatuur) volop.
Eind februari zijn weer acht keurmeesters in dit specialisme opgeleid. Nadat
’s ochtend uitgebreid op de theorie is ingegaan, brachten ze in de middag deze
kennis in de praktijk. De dag werd met
een toets afgesloten en alle cursisten
zijn geslaagd!
De cursisten kregen tijdens deze dag
achtergrondinformatie over de diverse
technische aspecten van de verschillende soorten apparaten. Vervolgens
leerden ze de inspectiepunten die gecontroleerd moeten worden om de
veiligheid van een trainingsapparaat te
kunnen waarborgen. Deze inspectiepunten zijn gebaseerd op de norm NENEN-ISO 20957, aangevuld met specifieke
punten uit praktijkervaringen.

Stigah lid
normcommissie
en neemt deel in
platforms
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IGZ stelt richtlijnen voor meer veiligheid

Zorg vindt steeds vaker
thuis plaats
Voor de wijkverpleging is binnen deze nieuwe kaders een belangrijke coördinerende
en signalerende rol weggelegd. Zo moet de
wijkverpleging nu samen met de cliënt bepalen welke medische technologie (hulpmiddelen), zoals een zorgbed of tillift, gebruikt
wordt. Bedieningsgemak is daarbij één van
de aandachtspunten. Immers, de mantelzorger als spil in de verzorging van de zieke,
moet ook met het hulpmiddel kunnen omgaan. Verder moeten de wijkverpleegkundigen nu de risico’s bij het gebruik van een
hulpmiddel aangeven, zodat samen met de
gebruiker/mantelzorger actie ondernomen
kan worden als dat nodig is.
De zorg verandert in een snel tempo. Steeds
meer mensen blijven, ook als ze intensieve
zorg nodig hebben, langer thuis wonen. Dit
is een serieuze verschuiving in de zorgverlening in Nederland. Zo neemt de mantelzorger thuis vaak voor het leeuwendeel de
zorgtaken op zich, waar de zorg in zorgcentra de taak is van professionals. Ook is in de
thuissituatie minder toezicht op het gebruik
van de hulpmiddelen. De veiligheid thuis
voor ouderen en mantelzorgers kan daardoor in de knel komen. De roep om bescherming van mantelzorger en oudere wordt dan
ook terecht steeds sterker.
IGZ heeft daarom eind 2016 een aantal richtlijnen opgesteld die de zorg thuis veiliger
moet maken, namelijk:
• Toezicht op de zorg thuis
• Toezicht op netwerken in de zorg thuis

Antwoord op de kennisvraag
1 en 2 zijn beide waar

Stigah pleit voor een regelmatige inspectie
van hulpmiddelen thuis. Een keuring zal
sterk bijdragen aan het verminderen van de
veiligheidsrisico’s. Het advies van Stigah is
om minimaal eenmaal per jaar in de thuissituatie een onafhankelijke gecertificeerde
keuring uit te laten voeren.
Op de verplichte keuringssticker die na de
inspectie op het hulpmiddel wordt bevestigd, staat de datum voor wanneer de volgende keuring plaats moet vinden. Zorgverleners zouden vanuit de signalerende functie
die ze binnen de IGZ kaders hebben gekregen, deze datum eenvoudig in de gaten kunnen houden.
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Toelichting: Zuurstof is een belangrijke voorwaarde bij het ontstaan van brand. Bij het gebruik
van zuurstof concentratoren en cilinders kan onbedoeld zuurstof weglekken, bijvoorbeeld tijdens het aansluiten. Daarom is het belangrijk dat er goed geventileerd wordt. Vet en olie kunnen
door contact met zuurstof spontaan ontbranden. Zorg er daarom voor dat er geen vet of olie op
de apparatuur komt. Denk hierbij ook aan (hand)crèmes en lotions’. Als u met zuurstof gaat
werken, adviseren wij u eerst uw handen te wassen.

Her-instructiecursus NEN3140 ook toegankelijk
voor niet-Stigah opgeleide keurmeesters
Stigah organiseert meerdere keren per jaar
de bijscholingscursus NEN3140 her-instructie. Binnen de NEN3140 norm is een regelmatige opfriscursus verplicht. Stigah houdt
voor zijn keurmeester een periode van vijf
jaar aan. De eendaagse cursus is specifiek
voor medewerkers die werken met medische hulpmiddelen én is toegankelijk voor
iedereen die bevoegd is om NEN3140 keuringen te doen. Met een NEN3140 keuring controleert u of elektrische apparatuur nog vei-

lig is en geen gevaar vormt voor degenen die
er gebruik van maken. Binnen de opfriscursus krijgt u, naast de theorie, ook oefeningen
met verschillende testapparatuur, onder andere acculaders, zorgbedden en baden.
Keurmeesters die eerder de basiscursus
NEN3140 bij Stigah hebben gevolgd, worden
automatisch uitgenodigd. Heeft u elders de
opleiding gevolgd en werkt u met medische
hulpmiddelen dan kunt u zich ook aanmelden.

Veiligheid tweedehands hulpmiddelen niet vanzelfsprekend

Kritisch zijn bij aanschaf
voorkomt problemen
Een toenemend aantal bedrijven verkoopt tweedehands zorghulpmiddelen.
Beschikken deze bedrijven
over een eigen technische
dienst met geschoolde
medewerkers dan zou u er
vanuit mogen gaan dat u
een goed product aanschaft. Onderhoud en keuring zijn dan voor de hand
liggend. Waar het mis kan
gaan, is bij bedrijven die
niet aan de juiste kwalificatie voldoen.
Een koper zal bij aankoop van een hulpmiddel vaak niet weten of dit hulpmiddel
voldoet aan de geldende veiligheidseisen. Met name de verkoop via internet

kan erg ondoorzichtig zijn. Ons advies is
dan ook om bij de aanschaf van een
tweedehands hulpmiddel vragen te stellen aan de verkoper. Vraag gerust naar het
logboek van het product.
Hierin kunt u terugvinden
wat er in het verleden met
het apparaat is gebeurd en
welke reparaties er uitgevoerd zijn. U kunt daarnaast
ook naar het keuringsrapport vragen. Zo weet u of het apparaat
voor levering gekeurd is en voldoet aan
de geldende veiligheidseisen. Verder is
het advies om te controleren of de gebruikershandleiding bij het product aanwezig is.

Klittenband verkort
soms levensduur
tilband

Iedereen weet dat klittenband handig is.
Minder bekend is dat klittenband serieuze
schade kan veroorzaken. Stigah keurmeesters komen nog vaak tilbanden tegen met
een buikband met klittenbandsluiting waarvan de stof van de tilband ernstig beschadigd is. De schade ontstaat als het klittenband na gebruik niet opnieuw wordt
gesloten. De scherpe weerhaakjes van het
klittenband gaan dan op het doek schuren.
Het gevolg is dat de stof op die plek sterk slijt,
dunner wordt en daardoor makkelijker
scheurt. De keurmeester kan dan ook niet
anders dan de tilband afkeuren. Stigah adviseert om de klittenbandsluiting gelijk dicht te
doen als de band niet gebruikt wordt.
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Heeft u een vraag of een suggestie?
Stel deze gerust via info@stigah.nl

Vraag Ik ben werkzaam bij een
niet-Stigah erkende zorginstelling. Kan ik dan ook met mijn vragen over onderhoud en inspectie
bij Stigah terecht?
Antwoord Ja, dat kan. Ook als u
medewerker bent van een niet-Stigah
erkende zorginstelling, helpen wij u
graag met vragen over inspectie en
onderhoud van die hulpmiddelen waar
Stigah een keuringsprotocol voor heeft
ontwikkeld. Deze keuringsprotocollen
staan op onze website www.Stigah.nl
vermeld.
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In fysioruimtes waar meerdere mensen oefenen, kan met
de loopband gemakkelijk een
ongeluk gebeuren. Bijvoorbeeld, iemand
oefent op de roeitrainer, een ander op de
loopband en weer iemand anders doet
baloefeningen. Dat kan, hoe raar dit misschien op het eerste gezicht ook klinkt,
tot een gevaarlijke situatie leiden. Een
bal bijvoorbeeld kan naar de draaiende
loopband rollen en eronder getrokken

worden, met als gevolg dat
de band onverhoeds stilstaat waardoor de gebruiker kan vallen. Daarom adviseren wij u
om alleen loopbanden te gebruiken die
een beschermrand hebben zoals te zien
is op de onderste afbeelding. Als u een
loopband aanschaft die de classificatie
studiogebruik heeft, dan is deze hier
standaard van voorzien.

Percentage afgekeurde bad- douchehulpmiddelen en tilbanden hoog
Uit de analyse van ruim 25.000 geregistreerde Stigah keuringsrapporten uit 2015 blijkt
dat gemiddeld 5% van de hulpmiddelen afgekeurd wordt, omdat ze niet aan de veiligheidseisen voldoen.
Wat opvalt is dat bad-, douchehulpmiddelen en tilbanden met een afkeurpercentage
van 7% hoog scoren ten opzichte van de
andere hulpmiddelen. Als gevolg van een
intensief en langdurige inzet van deze pro-

ducten, in combinatie met de gevoeligheid
van deze producten voor hygiëne, ontstaan
gebreken die de veiligheid aantasten. Dit
benadrukt nog maar eens dat, misschien
wel meer dan ooit, de jaarlijkse keuring van
hulpmiddelen van groot belang is.
Wilt u weten wat Stigah hierin voor u kan
betekenen dan kunt u contact opnemen
met ons bedrijfsbureau via 0251-228 615 of
mailen naar info@stigah.nl

Stigah cursussen
Stigah organiseert gedurende het hele jaar door meerdere keren basiscursussen om opgeleid te worden tot
Stigah keurmeester en herhalingscursussen voor de bijscholing van Stigah keurmeesters. Voor de komende
periode staan de volgende cursussen gepland:
16 mei
23 mei
13 juni
16 juni
20 juni
22 juni
27 juni
4 juli
19 september
14 november

Herhalingscursus Keurmeester Hoog-Laag bedden
Basiscursus Keurmeester Tilliften en tilbanden
Herhalingscursus Keurmeester Tilliften en tilbanden
NEN3140 Her-instructie (ook toegankelijk voor niet-Stigah keurmeesters)
Cursus NEN 3140, Inspectie van medische elektrische hulpmiddelen
Basiscursus Vast-opgestelde trainingsapparatuur
Basiscursus Keurmeester Hoog-Laag bedden
Basiscursus Keurmeester Bad & Douche hulpmiddelen
Herhalingscursus Keurmeester Bad&Douche hulpmiddelen
Cursusmodule stationaire tillift

Is de vraag groter, dan het aantal plaatsen per cursus, dan worden er één of meer extra cursusdagen gepland. Mocht u deel willen
nemen aan een van bovenstaande cursussen maar komt de datum niet gelegen, neem dan contact met ons op voor wanneer de volgende cursus gepland staat. Op www.stigah.nl vindt u onder ‘Cursussen’ altijd het meest actuele overzicht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stigah via telefoonnummer 0251-212 993 of via info@stigah.nl

T 0251 21 29 93 E-mail: info@stigah.nl www.stigah.nl
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