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Informatie geaccrediteerde Seminar 

 “Begeleiden, verplaatsen en tillen (BVT)  
van obese patiënten”  

 
In dit document vindt u de informatie betreffende het seminar “Begeleiden, Verplaatsen 

en Tillen van obese patiënten”. Zwaartepunt heeft dit seminar ontwikkeld in nauwe 

samenwerking met XL-modellen, Stichting overgewicht, Nederlandse Obesitas 

Vereniging, input van zorgmedewerkers en diverse leveranciers van XL hulpmiddelen. Er 

wordt al vanaf 2005 gewerkt aan vergroten van kennis over ziektebeeld obesitas en 

vaardigheden op gebied van Begeleiden, Verplaatsen en Tillen (BVT).  

 

Doel van het seminar: 

 

Hoofddoel: 

Deelnemer weet de verworven inzichten, kennis en vaardigheden op gebied van de obese 

patiënt te vertalen naar verantwoord Begeleiden, Verplaatsen en Tillen(BVT), waarbij de 

obese patiënt actief betrokken wordt. Hierdoor verbetert de kwaliteit van zorg en draagt 

dit tevens bij aan verminderen van de fysieke belasting voor de zorgmedewerker. 

  
Subdoelen: 

1. Deelnemer maakt kennis met de 

cijfers obesitas in Nederland  

2. Deelnemer kan een obese patiënt in 

kaart brengen en de specifieke 

problemen die er zijn benoemen die 

per verschijningsvorm spelen. 

3. Deelnemer kan voorwaarden en 

diverse oplossingen benoemen, 

praktisch technieken uitvoeren, zodat 

er op een ergonomisch verantwoorde 

en patiëntgerichte wijze verzorgd kan 

worden. 

4. Deelnemer stimuleert en sluit aan op 

de activiteit en wijze van bewegen van de obese patiënt waardoor de 

mobiliteit/zelfstandigheid van de patiënt sneller zal toe nemen of langer behouden 

blijft. 

 

 

Doelgroepen: 

 

 Ergotherapeuten en Fysiotherapeuten 

 Oefentherapeuten 

 Ergocoaches 

 Zorgmedewerkers en verpleegkundigen die werken met obese patiënten 

 Arbo coördinatoren/beleidsmakers 

 

 

Aantal deelnemers: 

 

Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen (in overleg hierover is mogelijk bij in 

company training).  
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Inhoud seminar (6 uren): 

 

Theorie 

 Cijfers betreffende het voorkomen van obesitas 

 Wat is obesitas? Oorzaken en gevolgen. Invloed van Hormonen. 

 Proactieve houding en bejegening van obese patiënten.  

 Richtlijn diagnostiek en behandeling obese patiënten 

 In kaart brengen van de individuele obese patiënt.  

1. Gewicht, lengte en BMI 

2. Welke verschijningsvormen zijn er? Wat zijn de specifieke problemen?  

3. Welke cliëntmobiliteitscodering Oranje groen (A) - rood (E) speelt er? Wat kan 

er nog wel en wat kan er niet? 

4. Comorbiditeiten 

 Kort Voorwaarden om goede zorg te kunnen leveren  

 Kort beleid en implementatie. 

 

Praktijk  

 Er wordt tijdens de praktische werkvormen gewerkt met een XL 

ervaringsdeskundige of er wordt gebruik gemaakt van een Apple Suite. 

 Het oefenen van benaderen/begeleiden van diverse verschijningsvormen met 

specifieke aandachtspunten van bewegen. 

 Het oefenen van technieken met specifieke hulpmiddelen voor obese patiënten 

gekoppeld aan cliëntmobiliteitscodering groen/oranje(B) tot en met rood (E). 

 

Oranje groen (B) patiënt en oranje (C) patiënt 

 

 In bed omrollen zelfstandig of met begeleiding/hulpmiddel. 

 Omdraaien met glijmateriaal 

 Omhoog verplaatsen in bed. 

 Komen tot zit op rand van bed, zelfstandig of met begeleiding/hulpmiddel. 

 In en uit bed 

 Veilig begeleiden tot stand/zit, trippelen en lopen  

 Komen tot stand met loopvest/broek en lopen met tillift. 

 Toiletgang en verschonen? 

 

 

Oranje rood (D)en rode (E) patiënt 

 

 Omdraaien met glijmateriaal 

permanent laken met lussen en 

tillift. 

 Tillen van benen met tilband en 

plafondlift.  

 Patiënt in ruglig: 

plaatsen/verwijderen tilband met 

enkele glijzeilen.  

 Positioneren met (plafond)lift (1 

of  2 motoren). 

 Patiënt in rolstoel: 

plaatsen/verwijderen tilband met 

enkele glijzeilen. 
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Inschrijven: 

 

U kunt inschrijven voor dit seminar op basis van individuele inschrijving, het seminar is 

gepland op 12 oktober 2022 te Oisterwijk. Open inschrijving is ook een optie, indien deze 

datum niet past. De kosten voor dit seminar zijn € 275,-- inclusief certificaat, accreditatie 

en digitale bestanden. U kunt zich inschrijven via het losse inschrijfformulier dat op de 

website te vinden is of als bijlage is toegevoegd.  

 

Accreditatie: 

 

Het seminar "Begeleiden, Verplaatsen en Tillen van obese patiënten" is geaccrediteerd 

voor paramedici (ADAP ergotherapeuten en oefentherapeuten) (5 punten). 

Fysiotherapeuten KNGF (kwaliteitsdeel) en leden van V&V kwaliteitsregister ontvangen 6 

punten.  

 

 

 

 

Voor een volledig overzicht van hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen we 

u graag naar onze privacyverklaring  

 

 

 

 

  

https://www.zwaartepunt.nl/privacyverklaring

