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Training
Transfers met tilliften

De zorg wordt steeds zwaarder, de tijd beperkter”… een verzuchting die men vaker 
hoort bij tal van zorgverleners.  In deze training leert u om transfers in de zorg min-
der belastend en efficiënter uit te voeren, rekening houdend met de mogelijkheden 
van uw zorgvrager én de beschikbare actieve en passieve hulpmiddelen. U wordt 
getraind in nieuwe technieken en inzichten die transfers vereenvoudigen. We leg-
gen de nadruk op de praktische uitvoering en tonen daarbij de winst aan op vlak van 
tijd, comfort en fysieke belasting.

Wat mag u verwachten?     
Na deze training, kunt u de juiste keuze maken:

•  Wanneer en bij wie gebruik ik een actieve of passieve tillift?
•  Wanneer stap ik over van een actieve naar een passieve tillift?
•  Hoe bepaal ik de juiste maatvoering van een tilband? 

Dat is natuurlijk al heel wat, maar we bieden u nog veel meer!  Zoals:
•  Aanbrengen en verwijderen van tilbanden in lig en in zit.
•  Zorgvrager comfortabel positioneren in een multipositierolwagen met een 

passieve tillift.
•  Tillift met zorgvrager comfortabel verrijden binnen een beperkte ruimte.
•  Maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van een tillift.
•  Toiletbezoek bij gebruik van een passieve tillift.

Programma
09u00:  ontvangst met koffie en & ontbijtkoeken
09u30:  verwelkoming + verband mobiliteit van de zorgvrager en fysieke belasting 

bij de zorgverlener
10u00:  twee workshops over de actieve tillift en tilbanden  
12u00:  lunch
13u00:  twee workshops over de passieve tillift en tilbanden     
15u30:  slotwoord en evaluatie

Doelgroep
Referentiepersonen manutentie, tilcoachen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten

Lesgevers
Tanja Verbinnen en Karin Capieau

Inschrijven
Stuur een mailtje naar marketing.benelux@arjo.com. Vermeld zeker uw naam, func-
tie, instelling, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij sturen u dan een beves-
tiging en een factuur. 

Wanneer
Keuze uit 2 data:
- donderdag 16 mei 2019 
- dinsdag 21 mei 2019

Plaats
Arjo Belgium, 
Evenbroekveld 16 
9420 Erpe-Mere

Prijs
€110


