Vervolgcursus
Begeleiden, Verplaatsen, Tillen (BVT)
Afhankelijk van de vraag van de deelnemers en/of de werkgever zullen
verschillende situaties cq. technieken aan de orde komen. Rode draad hierin zijn
altijd de benadering en begeleiding van de cliënt en de praktijkrichtlijnen voor
Fysieke Belasting Zorg. Door het begeleiden, verplaatsen en tillen onder de
aandacht te houden wordt de continuïteit, van het werken naar een steeds
veiliger werkomgeving en goed afgestemde zorg, gewaarborgd.

Visie
Door medewerkers actief mee te laten denken over de fysieke belasting die zij in
hun werk tegenkomen, zullen zij gemotiveerder zijn om (creatieve) oplossingen
te bedenken die bijdragen tot verbetering van de eigen houding en beweging en
manier van werken. De cursus is erop gericht om de fysieke belasting van de
zorgmedewerkers te verminderen op zowel een cliëntgerichte als een
ergonomisch verantwoorde wijze.
Men kent elkaars valkuilen waardoor men elkaar kan helpen om op een
verantwoorde manier te werken.

Doelstelling
Door middel van een huiswerkopdracht , waarin de deelnemers de BVTtechnieken bestuderen en een keuze maken uit technieken die zij graag
geschoold zien, worden zij actief betrokken bij het samenstellen van een goede
vervolgcursus die aansluit op hun dagelijkse werkzaamheden.
Dat wat men inbrengt aan situaties en technieken wordt zoveel als mogelijk ook
praktisch geoefend.
Wat men in de “Basiscursus BVT “en de “BVT cursus op maat” geleerd heeft
wordt opgefrist.
Collega’s kunnen elkaar onderling aanspreken op hun houding en beweging door
de opgedane kennis.

Doelgroep
Verzorgenden, verpleegkundigen, ergo- en fysiotherapeuten, woon-en
activiteitenbegeleiders die werkzaam zijn op een zelfde werkplek, die de
basiscursus BVT (en BVT op maat) gevolgd hebben.
Deelnemers worden al dan niet gecoacht en ondersteund door de ergocoach en
teamleider.
De maximale grootte van de groep is 8-10 deelnemers. Zij worden begeleid door
1 docent. De docenten van Zwaartepunt hebben allen een haptonomische en
ergonomische opleiding.
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Inhoud
Vooraf
Het naslagwerk en de analyse van de cursus “BVT op maat” worden opnieuw
bekeken. Er wordt besproken op welke punten het goed gaat en waar (nieuwe)
knelpunten liggen. Het naslagwerk wordt hierop na de cursus aangepast door de
ergocoach of een medewerker. Door (eerder)opgedane kennis van de ergonomie
én het dynamisch begeleiden, verplaatsen en tillen van de cliënt, kan men goed
meedenken of er verantwoord door de zorgverlener gewerkt kan worden.
Module Benaderen en begeleiden en module Begeleiden, verplaatsen en
tillen
De deelnemers hebben begeleidings- , verplaats- en tiltechnieken die ze zelf
graag geschoold zien ,van te voren in kunnen brengen. Deze worden in de cursus
verwerkt en praktisch geoefend waarbij goed gelet wordt op houding en
(dynamisch)bewegen. De deelnemer weet bij de uitvoering van de technieken de
activiteit van de cliënt zo optimaal mogelijk in te zetten middels een
haptonomische samenwerking. De deelnemers geven elkaar feedback op elkaars
werkwijze.
De (nieuwe of aangepaste) adviezen en afspraken worden na afloop in het
naslagwerk “cursus BVT op maat” uitgewerkt door de ergocoach of teamleider.

Tijdsduur en studiebelasting
Tijdsduur: 1 of 2 dagdelen á 3 uur
Studiebelasting: 1 uur, aangeven van te behandelen onderwerpen

Extra informatie maken analyse
Mogelijkheid is dat Zwaartepunt de ergocoaches Zorg aanleert hoe zij zelf de
scholing op maat kunnen doen. Hiertoe zullen de ergocoaches een (didactische)
training krijgen waarin zij zelf de analyse leren uitwerken tot een advies op
maat. Zij bereiden een scholing voor en voeren deze uit, waarbij zij gecoacht
worden door een docent van Zwaartepunt (zie button ”scholingen aanbod”
Ergocoach Zorg)

Informatie
Heeft u interesse in deze training neem dan contact met ons op via
administratie@zwaartepunt.nl voor een offerte. Ook op maat trainingen zijn
mogelijk.
Voor meer informatie en data bezoek onze website www.zwaartepunt.nl: Ga naar
“contact” en/of ”agenda”.
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