PREVENTIE FYSIEKE
OVERBELASTINGSLETSELS

Vorming

ERGOCOACH

uw partner in veiligheid,
gezondheid en welzijn
op het werk.

DOELGROEP en DUURTIJD
4 dagen opleiding + 1 terugkomdag voor personeel, die al eerder een basisopleiding en vervolgmodule volgden, en die binnen de instelling verantwoordelijkheid dragen als coördinator, supervisor, verantwoordelijke van het tilbeleid. (max. 1 persoon per woon en zorgcentrum).

DOELSTELLINGEN
-

Opstellen, uitwerken, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het tilbeleid in het woonzorgcentrum;
Begeleiden van referentiepersonen en personeel bij de dagelijkse uitvoering van het tilbeleid;
Garant staan voor permanente vorming van medewerkers en zoeken naar adequate training;
Samen met referentiepersonen zoeken doeltreffende oplossingen rond tillen en verplaatsen van
bewoners en til protocollen kunnen opstellen;
Kunnen maken van keuzes betreffende de aankoop van materieel in het kader van een preventiebeleid;
Overleg plegen met en rapporteren aan de Directie – coördinatie met arbeidsgeneeskundige
dienst; Kunnen bijsturen van projecten in functie van evaluatiegegevens;
Bijdragen tot de verbetering van de werkomstandigheden in de verzorgingsinstelling en formulering van praktische ergonomische aanpassingen.

INHOUD
Theoretische en praktische sessies en workshops rond :
-

Het profiel en de rol van de tilcoach—inzicht in de taken van de referentiepersonen.
Ergonomie in zorginstellingen in een breder perspectief – analyse van werkomstandigheden en
organisatie;
Onderzoeksmethodieken - meetinstrumenten (evaluatie opleidingen — rentabiliteit – meten van
werkbelasting op afdelingen – inventarisatiemethoden taken en risico’s;
Didactische en communicatieve vaardigheden;
Wetgeving en elementen van preventiebeleid, rol van de arbeidsgeneeskundige dienst, model voor
dynamische risicobeheersing
Overzicht van bestaande tilhulpmiddelen en indicaties voor het gebruik ervan– keuze en verantwoording
Elementen van een goed tilbeleid : opstellen van een beleidsspiegel en voorbereiden van een beleidsplan
Opstellen van een intern leerprogramma;
Opmaken van evaluatieprocedures – rapportering;

ORGANISATIE
Deze opleiding wordt steeds extern georganiseerd in open opleiding (zie hiervoor opleidingskalender).
Er wordt maximum 1 persoon toegestaan per zorgcentrum.
Bijkomende informatie : Bel Monique Van Mello 09-230 59 40 of m.vanmello@ergoteam.be
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