
 

De Hullu Bedrijfsfysiotherapie & Arbo-advies  info@de-hullu.nl 
Oranjelaan 7  06-22 44 31 65 
2231 DE  RIJNSBURG  071-301 66 32 

Training Cliëntvriendelijke transfers 
 
Ervaar de voordelen voor uzelf en voor de cliënt van transfers die gebaseerd zijn op 
natuurlijke bewegingspatronen in combinatie met uitnodigende handvattingen en 
bewegingen. 
 
Tijdens een interactieve, praktische training van één dag in een uitstekend ingericht 
praktijklokaal komen transfers in- en rond de stoel, in- en rond het bed en transfers tussen 
bed, (rol)stoel en toilet aan bod. 
 
Transfermiddelen zoals tilliften en glijrollen, maar ook alle hulpmiddelen voor het aantrekken 
van steunkousen zijn aanwezig en kunnen worden uitgeprobeerd. De training wordt gegeven 
door een ervaren bedrijfsfysiotherapeut. 
 
Aan het einde van de dag is het volgende bereikt: 

- de cursist weet, door ervaring tijdens het oefenen, welke bewegingen nodig zijn voor 
bepaalde transfers. 

- de cursist kent, door ervaring tijdens het oefenen, de effecten van verschillende 
handvattingen bij transfers. 

- de cursist heeft de vaardigheden voor het uitvoeren van transfers zonder 
hulpmiddelen verbeterd. 

- de cursist heeft de kennis over de hulpmiddelen, zoals glijrol en tilliften opgefrist en 
uitgebreid. 

- de cursist heeft de vaardigheid van het omgaan met de hulpmiddelen zoals glijrol en 
tilliften verbeterd. 

- de cursist heeft ervaren dat als een transfer voor hem- of haarzelf plezierig verloopt 

en goed uitvoerbaar is, dit voor de cliënt ook aangenamer is. 
 
Data:  10 maart 2016 van 9.30 tot 16.30 uur 

7 april 2016  van 9.30 tot 16.30 uur 
 
Plaats:   Skills2Care 
   Chroomstraat 46 
   2718 RR  Zoetermeer (www.skills2care.com ) 
 
Kosten:  € 175,-- per persoon, inclusief koffie, thee en lunch 

(Meer dan 5 personen tegelijk inschrijven? Vraag naar de 
voorwaarden.) 

 
Voorkennis: het verdient aanbeveling de e-learningmodule basis fysiek gezond 

werken vooraf te maken: 
 
Groesgrootte:  minimaal 8, maximaal 12 personen. 
 
Accreditatiepunten aangevraagd voor  Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. 
 
Voor meer informatie of inschrijving: klik hier. 
__________________________________________________________________________ 
Samenvatting inhoud: 

Alles over ondersteunen bij opstaan en gaan zitten, begeleiden met lopen en in en uit bed helpen van voor 
zorgvragers van categorie B (en C) uit de mobiliteitswijzer (Arjo Huntleigh). 

 
Alles over verplaatsingen binnen de grenzen van het bed,  in en uit bed komen en andere transfers met 
hulpmiddelen zoals glijrollen, sta-op-hulpmiddelen en de tilliften (actief en passief) voor zorgvragers categorie C, 
D en E uit de mobiliteitswijzer (Arjo Huntleigh). 
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