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Trainingen Cliëntvriendelijke Transfers en Zorg en Kleden 
 
Bij transfers en bij aan- en uitkleden vindt vaak fysieke overbelasting plaats voor de 
zorgverlener en ongemak voor de zorgvrager 
 
Tijdens twee interactieve, praktische trainingen op één dag in een uitstekend ingericht 
praktijklokaal gaat u aan de slag met allerlei oplossingen om transfers en het kleden voor 
beide partijen gemakkelijker te maken. Ook wordt ingegaan op weerstand en spasmes. 
 

Allerlei hulpmiddelen zijn aanwezig en kunnen worden uitgeprobeerd. De training wordt 
gegeven door twee ervaren bedrijfsfysiotherapeuten, Yvonne de Leeuw, Ondine de Hullu. 
 
Voor de volledige informatie verwijzen we graag naar de factsheets van beide trainingen.  
 

Data:   
Zoetermeer Nieuwegein Tijd 

Donderdag 15 maart 2018 
Maandag 9 april 2018 

Vrijdag 23 maart 2018  
Donderdag 19 april 2018 

Transfers: 9.30- 12.30 uur 
Kleden: 13.30-16.30 uur 

 

Adressen cursuslocatie: 
Skills2Care Zoetermeer Skills2Care Nieuwegein www.skills2care.com 

Chroomstraat 46 
2718 RR Zoetermeer 
079-750 1354 

Nevelgaarde 7,  
3436 ZZ Nieuwegein 
030-751 4488 

 

 

Kosten: € 197,50 per persoon, inclusief koffie, thee en lunch en het boekje ‘Met 
zachte hand’. 

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

werken vooraf te maken: 
 

Groesgrootte:  maximaal 12 personen. 
 

Accreditatiepunten voor Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 
   Transfers: 3 punten 
   Zorg en Kleden: aangevraagd 
 

Voor meer informatie of inschrijving:  
De Hullu Bedrijfsfysiotherapie:  info@de-hullu.nl,  

www.de-hullu.nl  
VisieK Bedrijfsfysiotherapie:   info@visiek.nl,  

www.visiek.nl  
www.zorgenkleden.nl,  

__________________________________________________________________________ 
 
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) van de mobiliteitsklassen A t/m E. 
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 van de mobiliteitsklassen A t/m E. 
 
Alles over ondersteunen bij kleden bij zorgvragers van categorie B t/m E uit de mobiliteitsklassen A t/m E. 
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