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+
Ergonomisch 
werken in de zorg
Veilig verplaatsen 
van zorgbehoevenden

Een praktijkgerichte opleiding die je de juiste 
handvaten geeft om door (beter) gebruik van 
manuele transferhulpmiddelen ergonomisch te 
werken en tegelijkertijd meer comfort te bieden 
aan je patiënt of bewoner.

Werken met diverse 
transferhulpmiddelen (6 uur)
PRAKTISCHE OPLEIDING

Gentbrugge 
17 mei 2023

DOELGROEP

De opleiding richt zich naar zorgverlenend personeel 

(verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, 

kinesitherapeuten, …) die hun kennis willen verruimen rond 

“correct gebruik van transferhulpmiddelen in de zorg”.

DOELSTELLINGEN

+ Kennis uitbreiden rond bestaande hulpmiddelen in de zorg

+ Correct gebruik van manuele en mechanische 

transferhulpmiddelen

+ Bewustwording van het eigen lichaam bij gebruik van 

hulpmiddelen

+ Onveilige situaties herkennen bij gebruik van 

transferhulpmiddelen

+ Comfort bieden aan de cliënt

INHOUD

+ Inoefenen van verplaatsingen (cliënt hogerop brengen in 

bed, draaien inbed, positioneren …) met behulp van diverse 

transferhulpmiddelen

+ Werken met een transferwagen

+ Gebruik van de actieve tillift

+ Hanteren van de passieve tillift

WERKWIJZE

+ Maximaal 12 deelnemers voor een ideale leer- en 

ervaringsoverdracht.

+ Participatieve en interactieve deelname van de kandidaten 

door hen nauw te betrekken tijdens de vorming steunend 

op hun persoonlijke ervaringen.

+ Tal van praktijksituaties worden onderling ingeoefend.

+ Evaluatie en groepsgesprek

DUUR

6 uur

PRIJS

€130 excl. BTW.



Werken met diverse  
transferhulpmiddelen (6 uur)

PROGRAMMA

08u30  Onthaal

9u-12u30 Opleiding deel 1

12u30  Broodjeslunch

13u-16u30 Opleiding deel 2

PRAKTISCH

+ De opleiding gaat door op woensdag 17 mei 2023 

(onthaal 08u30) in de seminarieruimte van METRA bv,  

Jan Samijnstraat 25 te 9050 Gentbrugge. Wees tijdig  

zodat we stipt op tijd kunnen starten.

+ Max. 12 deelnemers, de volgorde van inschrijven is bepalend.

+ 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 Burvenichstraat; 

eerste straat rechts: Jan Samijnstraat (bedrijvenpark).

INSCHRIJVEN

+ Inschrijven uitsluitend via academy@metra.be met 

vermelding van “Ergonomisch werken”, voornaam + naam, 

persoonlijk mailadres, functie en facturatiegegevens van 

de organisatie (naam, facturatieadres, mailadres, BTW- of 

ondernemingsnummer, referentie te vermelden op factuur). 

+ Inschrijving is pas definitief na betaling van € 130 (excl. BTW) 

per deelnemer na ontvangst van onze factuur.

+ Op het einde van de opleiding wordt een opleidingsattest 

verstrekt.

+
Ergonomisch 
werken in de zorg
Veilig verplaatsen 
van zorgbehoevenden

Gentbrugge 
17 mei 2023
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