PREVENTIE FYSIEKE
OVERBELASTINGSLETSELS

Vorming

Referentiepersonen

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

DOELGROEP en DUURTIJD
3 dagen opleiding voor verzorgend personeel die een basismodule hebben gevolgd.
(max. 4 personen per woon en zorgcentrum.)

DOELSTELLINGEN
-

Functioneren als referentiepersoon op de afdeling en in staat zijn de meest voorkomende til problemen op te lossen;
Draaischijf van het tilbeleid op de afdeling;
Assistentie bij de permanente vorming van medewerkers;
Kunnen zoeken samen met collega’s naar doeltreffende oplossingen rond tillen en verplaatsen van
bewoners en protocollen kunnen toepassen en opvolgen; Inzicht in de organisatie van het tilbeleid
en medewerking met de tilcoach.

INHOUD
Volgende thema’s worden behandeld :
-

Rol van de referentiepersoon; verwachtingen binnen de instelling
Tilprotocollen aanmaken
Technieken voor een dynamisch tilbeleid en het betrekken van medewerkers en collegae;
Meewerken aan het tilbeleid samen met de tilcoach

-

Uitdieping van basisprincipes in de praktijk ; didactische oefeningen (voortonen, observeren, verbeteren)
Ergonomie in de zorginstellingen : praktische analyse van werkposten en taken
Het leerproces in fysieke vaardigheden voor de verzorgende medewerkers vergemakkelijken;
Overzicht van hulpmiddelen en indicatiestellingen voor het gebruik – limieten;
Communicatievaardigheden : spreken met en luisteren naar collegae — omgaan met moeilijkheden, negatieve reacties ombuigen in een kritisch constructieve reflex;
Evaluatie en opvolging op de afdeling van de te volgen politiek en de voorgeschreven procedures;

-

ORGANISATIE
Alle modules zijn – na overleg— gelijkgeschakeld naar duurtijd en opleidingsinhoud.
Dat betekent dat een module “referentiepersonen” bij ERGOTEAM even lang duurt als bij andere opleidingsverstrekkers. (inschrijven via inschrijvingsformulier )
Voor de opleidingsdata van de basis- en verdiepingsmodules die doorgaan voor een groep werknemers van en
binnen uw woonzorgcentrum, zal de door ERGOTEAM (Monique VAN MELLO) contact met u opnemen voor de
planning.

Sociale zetel : Voordries, 3 — 9050 GENTBRUGGE
Tel. 09-230.59.40 Fax 09-230.40.35
Web : www.ergoteam.be mail : info@ergoteam.be

