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PTAI : Patient Transfer Assessment Instrument 

 
Transfer: ___________________________________________  Werkplek: 

Functie werknemer:___________________________________  Geslacht:   V     M   Leeftijd:____ 

Observator: _________________________________________  Datum: ____/_____/_____ 

OBSERVATIE 
 

IN ORDE 
(3/3 criteria) 

DEELS IN ORDE 
(2/3 of 1/3 criteria) 

NIET IN ORDE 
(0/3 criteria) 

Opmerkingen 

1. Werkomstandigheden 

Temp___ Tocht____ Licht____ 

     

2. Werkomgeving en schoenen 

Ruimte____ Aanpasbh____ Schoenen____ 

     

3. Tilliften 

Aanwezig____ Geschikt____ Correct gebruik____ 

     

4. Kleine hulpmiddelen 

Aanwezig____ Geschikt____ Correct gebruik____ 

     

5. Afstand en hoogte transfer 

Niet stappen____ Knie-elleboog____ Niet reiken____ 

     

6. Belasting bovenste ledematen en romp 

Houden____ Elleboog/schouder____ pols/vingers____ 

     

7. Belasting lage rug 

Buigen____ Draaien____ Lichaamscontrole____ 

     

8. Belasting onderste ledematen 

Spierkracht____ Knie-voet____ Niet hurken____ 

     

9. Vaardigheid transfer en vlotheid 

Uitleg/activatie patiënt____ Grip____ Natuurlijk____ 
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INTERVIEW 
 

IN ORDE 
(3/3 criteria) 

DEELS IN ORDE 
(2/3 of 1/3 criteria) 

NIET IN ORDE 
(0/3 criteria) 

Opmerkingen 

10. Uitleg werkhoudingen 

Heb je uitleg gekregen over houdingen?                    J N 

Heb je voorbije 2 jaar opleiding transfer  gekregen?  J N 

Beheers je goede houdingen tijdens transfers?         J N 

     

11. Gebruik hulpmiddelen en uitleg 

Heb je uitleg gekregen over hulpmiddelen?               J N 

Is er een afspraak rond herstel en onderhoud?         J N 

Weet je hoe alle hulpmiddelen te gebruiken?            J N 

     

12. Organisatie 

Worden pauzes gehouden zoals gepland?                J N 

Krijg je hulp bij transfer in alle shifts wanneer nodig? J N 

Kan je het werk onderbreken voor korte pauze?       J N 

     

13. Mentale belasting 

Gebeuren transfers zoals vooraf gepland?                J N 

Gebeuren transfers meestal zonder haast?               J N 

Is er meer dan één werknemer tijdens alle shifts?     J N 

     

14. Fysieke belasting 

Vind je het werk licht of redelijk licht?                          a) 

Vind je het werk zwaar of redelijk zwaar?                    b) 

Vind je het werk heel zwaar?                                       c) 

a) b) c)  

15. Frequentie transfers (>15 kg hulp) 

< 6 keer per shift                                                          a) 

6 – 12 keer per shift                                                     b) 

> 12 keer per shift                                                        c) 

a) b) c)  

                                                            TOTAAL IO3 IO2 IO1  
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                   IO3 + (0,67 x IO2) + (0,33 x IO1) 
INDEX =     
                            Totaal aantal items 
 

> 80% 
 
Aanvaardaar 
Instructies 

60 – 80% 
 

Zwaar werk 
Maatregelen nodig 

< 60% 
 

Niet in orde 
Direct actie 

Maatregelen 

 

 

CRITERIA 
 

EVALUATIEPRINCIPES 

1. Werkomstandigheden 1) Temperatuur in werkomgeving is minder dan 23°C (26°C voor half zwaar werk) 
2) Geen zichtbare luchtstroom (tocht), luchtvochtigheid tussen 20 en 60% 
3) Licht is voldoende, geen schaduw of storende verblinding in werkomgeving 

2. Werkomgeving 1) Voldoende ruimte voor transfers en hulpmiddelen, bvb. muren/meubels verhinderen transfer niet 
2) De werknemer kan makkelijk de hoogte van de werkomgeving aanpassen, bvb bed 
3) De vloer/grond heeft een goede wrijving, de werkschoenen hebben goede wrijving en zijn geschikt 

3. Tilliften 1) Een mechanische tillift is aanwezig 
2) De transfer gebeurt met de tillift of tillift is niet nodig 
3) De tillift wordt veilig gebruikt of is niet nodig 

4. Kleine hulpmiddelen 1) Hulpmiddelen (glijzeil, rolbord,!) zijn aanwezig 
2) Hulpmiddelen zijn geschikt 
3) Hulpmiddelen wordt correct gebruikt of zijn niet nodig 

5. Afstand en hoogte transfer 1) Er moeten geen stappen gezet worden tijdens het dragen van de patient 
2) De transfer vindt plaats tussen knie- en ellebooghoogte 
3) De werknemer moet niet reiken met de bovenste ledematen tijdens de transfer 

6. Belasting bovenste ledematen/romp 1) Het krachtinspanning van de transfer duurt slechts enkele seconden 
2) Tijdens de transfer zijn de ellebogen dicht tegen de romp en de schouders lag 
3) De polsen zijn niet sterk gebogen en het is niet nodig om te knijpen met de vingers 

7. Belasting lage rug 1) De romp is rechtop of niet meer gebogen dan 45° tov het verticale vlak 
2) Er is bijna geen rotatie tijdens de transfer (<15°) vanuit de lage rug 
3) De romp is in een gecontroleerde houding (niet wringen of bolle hoge rug) 

8. Belasting onderste ledematen 1) Voeten in spreidstand waarbij eigen lichaamsgewicht wordt verplaatst 
2) De knieën en voeten staan in één lijn 
3) Men moet niet geknield of gehurkt werken tijdens de transfer (schoenen aandoen is geen transfer) 

9. Vaardigheid transfer en vlotheid 1) Patiënt krijgt uitleg en wordt verbal of tactiel gestimuleerd om mee te bewegen 
2) De greep verhindert niet de eigen activiteit van de patient 
3) De transfer ondersteunt het normale bewegingspatroon van de patiënt 

 


