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Comfortabel door het leven gaan met PDL, 
zowel voor de cliënt als de begeleider! 

 



Passiviteiten van het Dagelijks Leven 



Definitie 
 

PDL is het complex van maatregelen, 
handelingen en voorzieningen die bijdragen aan 

een optimale begeleiding, verzorging en/of 
verpleging van die mensen bij wie 

zelfzorgtekorten niet zijn terug te dringen. 



Nevendoel: 
 

Verminderen van de belasting van de 
zorgverleners 

 



Om PDL goed toe te kunnen passen moet 
uitgegaan worden van het volgende: 

 

 Acceptatie van passiviteit  

 Verzorging door één persoon 

 Haptonomische benadering / bejegening 

 Interdisciplinaire samenwerking 



Van belang is en blijft dat de zorgafhankelijke 
mens centraal staat en van daaruit keuzes 

gemaakt worden hoe je met hem om zult gaan 
in de benadering. 

 

 

 

Het streven dient gericht te zijn op de optimale 
leefbaarheid voor de passieve mens. 

 



Contact maken 

 Je bent altijd in contact met de cliënt 

 Rust:   - in spreektempo en –volume 

        - in aanrakingen 

             - in licht 

 Non verbaal  

 Niet gestoord worden 
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 Liggen 

 Zitten 

 Gevoed worden 

 Gewassen worden 

 Gekleed worden 

 Verschoond worden 

 Verplaatst worden 
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Iemand die om lichamelijke of psychische 
problemen niet zelf van houding kan veranderen 
komt in de problemen. 
 

 Decubitus 

 Contracturen (vergroeiingen van het lichaam) 

 Slecht slapen 

 Belemmering van de ademhaling/spijsvertering 

 Valgevaar 

 

 



PDL kan inzichten bieden om tot een 
comfortabele lig/zithouding te komen, oa met: 

 

 Positionering 

 Matraskeuze 

 Ondersteunende kussens / ligsystemen 

 Adviezen over houdingswisseling 

 Passende zitvoorzieningen 
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Bij gevoed worden ligt het accent op het 
genoegen dat de cliënt kan ervaren,  

minder op het functionele eten en drinken 
binnen krijgen. 

 



Voedingsproblematiek bij passiviteit kent zeer 
veel aspecten: 
 Interne problemen 
 Lichaamshouding 
 Omgevingsfactoren 
 Houding van de zorgverlener 
 Wijze van aanbieden / Eet- en drinkgerei 
 Slikproces 
 Soort voeding 
 Na de maaltijd! 
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Bij het gewassen en gekleed worden moet 
gestreefd worden naar systematiek en 
voorspelbaarheid. 

 

Belangrijk is dat je hierbij altijd contact houdt 
met de cliënt door hem/haar voorspelbaar aan 
te raken en zo min mogelijk los te laten. 



Ongemak voor de cliënt: 

 Het overgeven van je lichaam aan de zorgverlener 

 Het niet kunnen tegenhouden van dreigende 
pijnlijke handelingen (o.a. zeep in de ogen, 
strakke kleding) 

 

Ongemak voor de zorgverlener: 

 Omgaan met spasme, paratonie, apraxie 

 Fysieke belasting 

 Ongeschikte kleding (materiaal, maat, sluiting) 

 

 



Oorzaak van problemen bij gewassen en gekleed   
worden: 

 Contracturen, voorkeurshoudingen 

 Gewicht 

 Pijn en koude 

 Afweerspanning en spasme 

 Angst / onwil /onduidelijkheid 

 Ligmiddelen  

 Hantering door zorgverlener 
 

En voor de zorgverlener: 

 Fysieke belasting 



Volgens PDL technieken was en kleed je iemand 
in de houding waarin hij ligt, gebruik je 
bepaalde ontspanningstechnieken om goed bij 
de ledematen te kunnen, en draai je de cliënt zo 
min mogelijk. 

 

Tijdens de dagelijkse verzorging van de cliënt 
combineer je het wassen en kleden per 
lichaamsdeel.  



 Zorg ervoor dat álle benodigdheden binnen 
handbereik klaar staan. 

 Werk volgens een vast verzorgingsschema 

 Maak gebruik van adequate hulpmiddelen: 
◦ Washandjes voor verzorgend wassen 

◦ Glijzeil 

◦ Passende kleding 

 Zorg ervoor dat je niet gestoord wordt. 

 Neem de privacy van de cliënt in acht. 
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 Op bed: Verzorgend wassen met speciale 
washandjes 

 

 Op een douchestoel 

 

 In bad 



 Op bed: Verzorgend wassen 



 Op een douchestoel 



Wanneer je iemand kleed volgens de PDL-
methode, gebruik je kleding die past bij de 
situatie van de cliënt. Ook gebruik je bepaalde 
technieken om kleding aan en uit te trekken. 

 Confectiekleding maat groter 

 Soepele en rekbare stof 

 Aanpassing reguliere kleding 

 Aangepaste kleding 

 Laat overbodige kleding uit: onderbroek, BH. 

 





 Verzorging gebeurt volgens een vast 
handelingsschema 

 

 Voorbeeld handelingsschema 

140506 Schema PDL Ochtendzorg zijlig.doc 

140506 Schema PDL Ochtendzorg zijlig.doc


Verschoond worden kan voor cliënten met 
passiviteit een vervelende ervaring zijn die 
meerdere keren per dag terugkeert. 

 Inbreuk op privacy 

 Ongemak bij cliënt en zorgverlener 

 Angst, schaamte of onwil als uiting van 
weerstand 



PDL kan inzichten bieden om de toiletgang 
comfortabel te laten verlopen oa met: 

 Hulp bij toiletgang 

 Juiste keuze incomateriaal 

 Adviezen bij vervangen van incomateriaal 

 

 Soms wordt incomateriaal weloverwogen 
ingezet bij cliënten die niet incontinent zijn! 
(acceptatie passiviteit/belastbaarheid) 

 





Verplaatst worden is voor cliënten met een 
bepaalde mate van passiviteit een dagelijks 
terugkerende ervaring waarbij inbreuk op 
privacy en ongemak onvermijdelijke 
bijverschijnselen zijn.  

Spasmen, verlammingen, contracturen en het 
niet meer actief mee kunnen werken 
bemoeilijken de transfer. 



PDL geeft handvaten in de vorm van 
ontspanningstechnieken, tiltechnieken en het 
gebruik van de juiste hulpmiddelen om iemand 
te verplaatsen op bed of in een ruimte. 

 

 

 

 

 

 



Verplaatsen op bed: 

 

Maak gebruik van de juiste hulpmiddelen én 
technieken: 

 

 Glijzeil 

 Papegaai 

 Het Gebruiksboekje 

 Ergotherapeut 



Passieve tillift Actieve tillift 

Toiletband voor  
passieve lift 

Transfer 
hulpmiddel 

Verplaatsen in de ruimte: 
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CONTACT! 

 

Energie overhouden voor mooie dingen 

 

De zwakste schakel bepaalt het beleid 

 

Een onbetrouwbare stafunctie is géén 
stafunctie 

 

 

 



 

Voor meer informatie over toepassing van PDL 
bij een cliënt, neem dan contact op met: 

• Praktijkverpleegkundige  

• Ergotherapie 

• Fysiotherapie 

   

  

 

                         www.stichtingpdl.nl 
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