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Een innovatief opleidingspakket voor 
verplaatsingstechnieken in de zorg

ERGODAY ZORG "GEZONDE MEDEWERKERS“ - VERV
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• Hoge prevalentie / incidentie van MSD

• Alle beroepsgroepen in de gezondheidszorg, 

VPK in het bijzonder

• Belangrijkste reden van abstinentie  

• Voornaamste oorzaak: verplaatsingen van patiënten 

• Ondanks educatie tijdens de opleiding 

én de professionele loopbaan
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• Uitwisselen van kennis & kunde in verplaatsingstechnieken

• Uitwisselen van kennis over didactische aanpak

• Bijdragen aan betere en frequentere praktijktrainingen

• Bijdragen tot lagere afwezigheidsgraad t.g.v. LBP

• Ontwikkelen van een app voor educatieve doeleinden

• Ontwikkelen van een generische set van leerresultaten
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• Gids van ‘best evidence & best practices’ in verplaatsingstechnieken

• Generische set van leerresultaten

• Nieuwe didactische aanpak om verplaatsingstechnieken aan te leren

• Digitale applicatie

• ‘Train the trainer’ module

• Multiplier events

Welke inhoud geven 
we mee?

Evidence Based & 
Best Practice samen!

Wat willen we dat de 
zorgverstrekker kent & kan?  
= Belangrijk om als trainer 

vooraf te bepalen!

Hoe gaan we deze inhoud 
overbrengen? 

Hoe verplaatsingstechnieken 
aanleren?

Welke didactieken zijn 
beschikbaar / wenselijk?

Zelfregulerend leren stimuleren!  

Inhoud van de app?
Moet eenvoudig & duidelijk 
zijn én meerwaarde bieden 
t.o.v. klassieke bestaande 

literatuur  

Hoe brengen de trainers 
deze zaken het best over 

aan zorgverleners?
Tips naar didactieken
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BEST PRACTICE & EVIDENCE BASED

BEST PRACTICE & EVIDENCE BASED

• Interventies die enkel gebaseerd zijn op het trainen van het personeel zorgen niet voor 
een daling MSK / LBP.

• Er zijn aanwijzingen dat een multicomponent programma, gebaseerd op een 
risicoanalyse, MSK / LBP kan verlagen. (Thomas & Thomas, 2014)
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WELKE KENNIS, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES 
heeft de zorgverstrekker nodig ? 

1. De zorgverstrekker is in staat om op een veilige manier
verplaatsingstechnieken uit te voeren

1.1. verklaart het effect van belastingen op de wervelkolom
1.2. heeft inzicht in de mobiliteits-niveau’s van de patiënt
1.3. kan beslissen om een verplaatsingstechniek bij een patiënt alleen of 

met een andere zorgverstrekker uit te voeren.
1.4. voert op een correcte manier de basishoudingen en –

verplaatsingstechnieken uit
1.5. implementeert de theoretische en praktische principes van 

verplaatsingstechnieken in de dagdagelijkse praktijk.
1.6. Kiest ervoor hulpmiddelen te gebruiken, indien aangeraden / nodig.

WELKE KENNIS, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES 
heeft de zorgverstrekker nodig ? 

2. De zorgverstrekker is in staat om de app te gebruiken

2.1 heeft kennis over de werking van de eUlift-app 
2.2 begrijpt de inhoud van de app & voert de 

verplaatsingstechnieken als dusdanig uit.
2.3 implementeert de app in de dagdagelijkse praktijk
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WELKE PROCESSEN ZITTEN ACHTER HET LEREN?
WELKE DIDACTIEK GEBRUIK JE BEST?

Leren = Verwerking en assimilatie van wat we horen, zien of ervaren & 
onze kennis, vaardigheden en attitudes verandert of verbetert.

≠ leerstrategieën / ≠ leertypes

Training = het bewuste en geplande proces om kennis, vaardigheden en
attitudes over te brengen naar anderen.

Het uitvoeren van verplaatsingstechnieken = motorische vaardigheid
met ≠ situaties, ≠ patiënten, ≠ medewerking,…
 VAARDIGHEIDSTRAINING, waarbij er nood is aan opbouw van 
reflectieve vaardigheden (klinisch redeneren)

WELKE PROCESSEN ZITTEN ACHTER HET LEREN?
WELKE DIDACTIEK GEBRUIK JE BEST?

Instructeur – gestuurd leren

Controle / initiatief komt van de trainer

Directe supervisie tijdens (procedurele) vaardigheidstraining

Feedback van de trainer
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WELKE PROCESSEN ZITTEN ACHTER HET LEREN?
WELKE DIDACTIEK GEBRUIK JE BEST?

Zelf-regulerend leren:

Een actief, constructief proces waarbij de “lerenden” zelf doelen stellen

voor hun leeractiviteit en trachten hun cognitie, motivatie en gedrag te

monitoren, regelen en controleren. Dit alles gestuurd en beperkt door hun

doelstellingen en de contextuele / omgevingsfactoren. (Pintrich, 2000)

Een proces waarbij zelfgeplande acties op een cyclische manier worden

aangepast om persoonlijke doelstellingen te behalen. (Zimmerman 2000)

WELKE PROCESSEN ZITTEN ACHTER HET LEREN?
WELKE DIDACTIEK GEBRUIK JE BEST?
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De eULift-app

De eULift-app
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Als trainer kan je het 
zelfregulerend 
leervermogen 

bij zorgverstrekkers 
gaan stimuleren!!

• Zelf-regulerend leren, toegepast in (para)medische educatie, beschrijft
de cyclische controle van

academische & klinische uitvoering doorheen verschillende

sleutelprocessen waaronder doel-gericht gedrag, 

het gebruik van specifieke strategieën om doelen te bereiken en

de adaptatie en modificatie van gedrag of strategieën om het leren

en de uitvoering te optimaliseren. 

(Sandars, 2011)

• Trainers kunnen het gebruik van de SRL processen benoemen.

• Trainers kunnen FB geven met de focus op het gebruiken van strategieën
en / of SRL processen.
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REEDS: 
- Vertaling in het Frans = gepland
- Opstart van Implementatieprocessen in verschillende Vlaamse ZH
- Op smartphone van alle zorgverleners Familiehulp 
- Integratie in zorgopleidingen VIVES en Zorgtechnologie VIVES

TOEKOMSTIG:
- Bekijken uitbreidingen van de app: 

- Specifieke doelgroepen (verstandelijke beperking)
- Gebruik van hulpmiddelen!   Verhogen huidige waarde
- Inclusie e-learning tool,…   Blijvend gebruik stimuleren 

Vervolgtraject…


