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Manoeuvreren en zelfredzaamheid
Free Learnings up to date én V&VN
geaccrediteerd

De Free Learning modules over het manoeuvreren
met zogenaamd ‘rollend materiaal’ (etenskarren,
tilliften, bedden etc.) en stimuleren van zelfredzaamheid bij onze cliënten, zijn door tienduizenden
zorgverleners, studenten, mantelzorgers en medewerkers van ondersteunende diensten gedaan.
Deze modules van Gezond&Zeker waren echter
wel aan een update toe en dat is nu voor elkaar.
Ook kun je nu, als je 80% van de vragen goed
hebt beantwoord, een
V&VN accreditatie punt
krijgen. Dat kost € 4,-,
het certificaat blijft natuurlijk gewoon gratis. Ga
naar www.free-learning.nl
en doe de modules.

Nieuwe Free Learning
‘Groei-wijzer in de revalidatie’

Het bevorderen van eigen regie is een
belangrijk doel binnen de kinderrevalidatie. Daarom is enige jaren geleden de
‘Groei-wijzer’ ontwikkeld en geïmplementeerd in verschillende centra. De
Groei-wijzer helpt jongeren, ouders,
leerkrachten en behandelaars stapsgewijs bij zelfstandigheidsbevordering en
autonomie-ontwikkeling. Om deze betrokkenen bekend te maken met de Groei-wijzer hebben Rijndam Revalidatie
en het Erasmus MC in samenwerking met UMC Groningen een Free Learning
module ontwikkeld. In deze gratis module is niet alleen aandacht voor de ins en
outs van het instrument, ook de coachende rol van de behandelaar wordt aan
de hand van vragen, films en feedback belicht. Ga naar www.free-learning.nl
en haal je gratis certificaat. Als je een V&VN accreditatiepunt wilt kost dat € 4,(te betalen via iDeal).

Klachten bewegingsapparaat echografisten en -scopisten
Bezorgde Arbo-deskundigen sturen brandbrief

Arbo-deskundigen van ziekenhuizen krijgen steeds vaker meldingen van
echografisten met klachten aan het bewegingsapparaat. Het gaat met
name om klachten van de rug, nek, schouder, arm en hand. De oorzaak
van de klachten lijkt multifactorieel. Echografisten staan langdurig bloot
aan verschillende vormen van belasting, zowel statische als repeterende.
Ook de organisatie van het werk en de werkdruk lijken van invloed te zijn.
Exacte cijfers over de prevalentie van deze klachten en een biomechanische beoordeling van de werkhouding en fysieke belasting ontbreken
echter om het probleem onderbouwd op een hoger niveau aan de orde
te kunnen stellen. Ook liggen de oplossingen niet voor het oprapen en
lijken de beschikbare oplossingen tot
op heden weinig of beperkt effectief.
Een groep Arbo deskundigen van
ziekenhuizen hebben de zoveel
mogelijk wetenschappelijk onderbouwde Brandbrief verstuurd naar
de beroepsverenigingen,werkgeversverenigingen en de Inspectie SZW.
Ook een exemplaar? Stuur een e-mail
naar nico@knibbe.info.

Gezond & Zeker Innovatiedag
Op 29 oktober 2018 komen weer ruim 1.200
ErgoCoaches, veiligheidscoaches, leidinggevenden
en P&O- en ARBO-professionals naar het NBC in
Nieuwegein voor de Gezond & Zeker Innovatiedag. Deze dag staat in het teken van het ontwikkelen en delen van kennis over het terugdringen
en voorkomen van verzuim onder zorg- en welzijnsmedewerkers. Dit jaar vindt het evenement
voor de 15de keer plaats, waardoor de dag een
extra feestelijk tintje heeft. Gepassioneerde en
ervaren workshopleiders geven inhoudelijke en
praktische workshops over fysieke belasting, ongewenst gedrag en het verhogen van de veiligheid op de werkvloer. Op de praktijkmarkt kun je
demonstraties bijwonen, informatie inwinnen en
producten uitproberen van bedrijven uit de sector.
Aanmelden voor de Innovatiedag kan via
www.gezondenzekerinnovatiedag.nl/aanmelden.
Tot 1 september geldt een speciale vroegboekkorting.

