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Doel van de studiedag

Ondanks goede omgevingsergonomie en hulpmiddelen kan 

elke transfer toch nog risico’s inhouden voor uitvoerder en 

zorgontvanger. 

Aan de hand van het Transfer-Analyse-Model 2.0 wordt 

via een stappenplan aangeleerd hoe elke zorgverlener 

goede intenties kan omzetten naar de juiste praktijk.  

Het Transfer-Analyse-model 2.0 is een risicotool om bewust 

om te gaan met de risico’s bij het transfereren. Het omvat 

de factoren ‘zorg vrager’, ‘omgeving’, ‘hulpmiddelen’, 

‘zorgverlener’ en ‘tijd-organisatie’ en leert de de cursist 

bewust ergonomisch handelen. 

Het Transfer-Analyse-model 2.0 is vervolgens de leidraad 

door heen verschillende oefeningen: transfers binnen de 

grenzen van een bed, transfers buiten het bed, het 

begeleiden in opstaan, liften, enz. De aangeboden 

methodieken bij uit voering zijn een samenbundeling uit 

diverse methodieken en concepten die samen een realistisch 

haalbare methodiek vormen. Hiermede wordt ook de 

doelstelling van haalbaar werk nagestreefd. 

Er worden ruim voldoende hulpmiddelen voorzien om iedereen 

de kans te geven om uitgebreid te oefenen.

Voor wie?

Voor hulpverleners – werkzaam binnen en buiten een instelling 

– die een werkbare methode op de werkvloer in handen willen 

hebben om …

• Een onderbouwde keuze te maken voor de juiste transfer-

techniek;

• Waarbij de veiligheid en de waardigheid van de zorgontvanger 

centraal staan;

• Met oog voor de eigen ergonomische ‘hygiëne’ om overbelasting 

van het lichaam te vermijden.

Het verplaatsen van personen is een belangrijke werkgerelateerde oorzaak van lichaamsklachten. Door een 
toename van zorgzwaarte en werkdruk nemen de risico’s toe. Naast het veilig en comfortabel werken voor de 
zorgverlener, moet elke verplaatsing ook veilig en comfortabel zijn voor de zorgvrager. Dit zou omschreven 
kunnen worden als ethisch verantwoord ergonomisch handelen voor zorgverlener en zorgvrager. 

Een ergonomische benadering moet ook zorgen voor haalbaar werk en het vermijden van vervroegde uitstap uit 
de zorg van de medewerker. 



Programma van de studiedag

09u00: Onthaal en welkom

10u00: Voorstelling Transfer-Analyse-model 2.0 en duiding 

concepten en methodieken

11u15:	 Koffiepauze

11u30:  Inoefenen aantal concepten en methodieken

12u30: Middagpauze met broodjes en dranken

13u30: Toepassen van Transfer-Analyse-model 2.0 (deel 1)

14u30:	 Koffiepauze

14u45: Toepassen van Transfer-Analyse-model 2.0 (deel 2)

16u00: Conclusies

16u30: Drankje en netwerkmoment

17u00: Einde

Praktisch

• De vorming gaat door op dinsdag 21/05/19 (v.a. 09u30) in 

de seminarieruimte van METRA bvba, Jan Samijnstraat 25 te 

9050 Gentbrugge.

• Inschrijving uitsluitend via info@metra.be met vermelding 

van naam + voornaam, persoonlijk mailadres, functie en 

facturatie gegevens van de instelling/organisatie. Ze is pas 

definitief na storting van €90 (incl. BTW) per deelnemer 

op BE91 4464 6729 1176 met vermelding ‘Opleiding TAM, 

21/05/2019 + naam deelnemer’.

• Aanwezigheidsattest en betalingsbewijs worden verstrekt.

• Het aantal is beperkt tot max. 20 deelnemers, de 

betalingsdatum is bepalend.

• Annuleren met terugbetaling van 50% van het 

inschrijvingsgeld is enkel mogelijk voor 01/05/19.

• Met de auto: slechts 5 minuten van E17, afrit 10. Parkeren 

kan ter plaatse, let wel op, het is betalend parkeren!

• Met de trein: station “Gentbrugge”, 5 minuten wandelen tot 

aan METRA: uitgang naar links onder spoorwegbrug: Robert 

Rinskopflaan; eerste straat links: Frederik Burvenich straat; 

eerste straat rechts: Jan Samijnstraat (bedrijvenpark).

Wie is Lieven Maertens?

Lieven is verpleegkundige van opleiding. Doorheen zijn 

loopbaan is hij gepassioneerd bezig met ergonomie. Vanuit 

zijn ervaring als tilcoach in ziekenhuis, preventieadviseur 

ergo nomie en docent, probeert hij ergonomie overal te 

stimuleren. Als freelance consulent Zorgergonomie biedt 

hij diverse types advies en vormingen aan. Zijn expertise 

heeft zich o.a. vertaald in het ontwikkelen van het Transfer-

Analyse-model 2.0.

www.zorgergonomie.be 

info@zorgergonomie.be 

T: +32 (0)472 74 41 43 

Wie is METRA?

METRA ‘helpt helpen’, wij zijn een gespecialiseerde partner 

voor de (thuis)zorgsector. Wij focussen op het aanbieden 

van ergonomische oplossingen die het fysieke werk van de 

zorgverlener verlichten, die het comfort en de levenskwaliteit 

van de zorg ontvanger verhogen, die veiligheid en bescherming 

bieden aan zorg behoevende mensen en die de toegankelijkheid 

van zowel privéwoningen als openbare gebouwen verbeteren. 

Zowel in onze producten als in onze dienstverlening blijven wij 

innoveren om zo ons aanbod voor onze klanten ter verruimen 

en te versterken. Een eigen technische dienst staat garant voor 

een perfecte uitvoering en dienst-na-verkoop. We stellen onze 

ervaring en expertise graag ter uwer beschikking.

METRA HELPT HELPEN

METRA bvba,  

Jan Samijnstraat 25, 9050 Gentbrugge 

T: +32 (0)9 227 71 74 

info@metra.be | www.metra.be
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