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Transfers in bed 

In deze workshop worden de verplaatsingen in bed gedemonstreerd in functie van de mobiliteit van de zorgvrager. 

Deze bepaalt immers welke hulpmiddelen men kan inzetten en hoe men de transfer best kan uitvoeren. De 

verschillende scenario’s van restmogelijkheden van de zorgvrager komen aan bod. 

Elektrotrekker 

Voor het transport in de zorg is de elektrotrekker een welgekomen oplossing. Aan de hand van concrete casus zal 

een demonstratie gegeven worden waarvoor men een elektrotrekker allemaal kan gebruiken en wat de 

mogelijkheden zijn. 

Tilthermometer 

De risicoanalyse “verplaatsen van personen” gebeurt aan de hand van de Tilthermometer. In functie van de 

mobiliteitsklasse van de zorgvrager toetst deze methode af of de gepaste hulpmiddelen worden gebruikt per 

transfer. In deze sessie leer je werken met de online tilthermometer en krijg je inzicht in de zorgzwaarte en de 

nodige hulpmiddelen. 

Gezond slapen 

Bij gezond slapen ondersteunt het slaapsysteem de rug in zijn natuurlijke houding. Deze demonstreert laat zien hoe 

het samenspel tussen bodem en matras hiervoor kunnen zorgen. Je krijgt inzicht in de soorten bodems en matrassen 

en leert een juiste keuze maken of adviseren in functie van lichamelijke klachten. 

Wentelen 

Wie draait wie om? Zorgvrager of zorgverlener? In deze praktische workshop kunnen de deelnemers elkaar 

wentelen. Daarbij neemt men telkens een andere mobiliteit aan, wat weer voor nieuwe uitdagingen zorgt. Tips en 

hulpmiddelen in functie van de mobiliteitsklasse zijn het resultaat. 

Hybride werken 

Hybride werken is een meer dan je werktijd verdelen over kantoor en thuis. Het is een nieuwe manier van werken 

voor het individu, team en organisatie. Zowel de kantoorinrichting, manier van leidinggeven en technologische 

ondersteuning zijn aan bezinning toe. Deel in deze sessies jouw nieuwe hybride gewoontes. 

Praktijkrichtlijn “Risicoanalyse ergonomie” 

De VerV praktijkrichtlijn beschrijft de elementen waaraan een risicoanalyse ergonomie moet voldoen. In deze sessie 

worden de vijf stellingen uit de praktijkrichtlijn toegelicht en kan je hierover in gesprek gaan en ervaringen delen. 

Het is immers een kader waarbinnen elk nog zijn eigen werkwijze kan kiezen. 

Augmented reality 

Augmented reality voegt extra informatie toe aan de realiteit. Deze innovatie kan de medewerker ondersteunen 

door onzichtbare leidingen aan te duiden, de volgorde van handelingen te begeleiden of te adviseren vanop afstand. 

Meer en meer toepassingen vinden hun weg naar het werkveld van de bouw, zorg en productie.  

Biomechanisch model 

Tuur Van der Have behaalde dit jaar zijn doctoraat met onderzoek naar hoe een biomechanisch model kan helpen 

om ergonomisch advies te onderbouwen. Door de menselijke beweging op te meten op de werkvloer en om te 

zetten in een model, kan men immers de totale lichaamsbelasting berekenen. 

 



 

11u00 

 

Transfer lig naar zit 

Deze workshop toont de transfer van lig naar zit en van zit naar lig voor de verschillende mobiliteitsklassen. 

Praktische tips bij het inzetten van de gepaste hulpmiddelen worden besproken en interactief bediscussieerd.  

Aangepaste kledij 

Tijdens deze demonstratie wordt aangepaste kledij ergonomisch bekeken. Door kledij aan te passen zijn minder 

verplaatsingen nodig van de zorgvrager om de kleren aan te doen. Dat vermindert de belasting op de zorgverlener 

en verhoogt het comfort van de zorgvrager. Deze kan ook zijn eigen kledij aandoen. 

Beleid thuiszorg 

De thuiszorg is een specialiteit op zich binnen de zorg. Men is immers sterk afhankelijk van de thuissituatie en de 

hulpmiddelen zijn meer beperkt. Toch kan het opzetten van een ergonomiebeleid ertoe bijdragen om de fysieke 

belasting te beheersen. Een praktijkcasus maakt dit duidelijk. 

PC werkplek 

Gezond werken achter de computer begint met goed materiaal en het instellen ervan. In deze workshop leer je in 10 

stappen je stoel, tafel, scherm, toetsenbord en muis goed in te stellen. Je leert de ergonomische richtlijnen kennen 

van een goede inrichting van de beeldschermwerkplek om lichamelijke klachten te verminderen. 

Kinaesthetics 

Bij Kinaesthetics staat de zorgvrager en zijn eigenbeweging centraal. De methode komt neer op het analyseren en 

stimuleren van de vaardigheden van de zorgvrager. Door de actuele mogelijkheden maximaal te benutten, 

vermindert de zorgverlener de belasting op zijn eigen lichaam. 

Breinvriendelijk kantoor (1/2) 

In deze workshop ga je zelf een kantoorindeling ontwerpen op basis van de principes van een breinvriendelijk 

kantoor. Het doel is geconcentreerd te kunnen werken met focus, waardoor ook de samenwerking en communicatie 

zal verbeteren. Leer hier de principes, ontwerp in groepjes en inspireer elkaar.  

Workshop “Risicoanalyse ergonomie” (1/2) 

In deze interactieve workshop voeren we een volledige risicoanalyse ergonomie uit van een werkpost volgens de 

OBAMA aanpak: opsporen, bespreken, analyseren, meten en aanpakken van ergonomische risico’s. In kleine 

groepjes kan je overleggen, discussiëren en leren van elkaar. Het einddoel is te komen tot efficiënte maatregelen. 

Prone positionering en wisselhouding 

Deze interactieve sessie rond prone positionering en wisselhouding toont de hulpmiddelen die men hiervoor kan 

inzetten. De mobiliteitsklasse van de zorgvrager bepaalt ook hier de juiste inzet van hulpmiddelen zoals specifieke 

glijzeilen, plafondlift, kantelbedden en kantelmatrassen.  

Ergonomisch maatwerk 

Mivas wil ergonomie verankeren in beleid en cultuur. Daarom stelden ze een werkgroep ergonomie samen. Deze 

bespreekt maandelijks maatregelen uit de risicoanalyses en implementatie van nieuwe toepassingen volgens de TOP 

aanpak. Interne ergocoaches krijgen een opleiding om inhoud te geven aan deze werkgroep. In deze sessie licht Bart 

De Groof zijn goede praktijk toe. 
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Dementie 

Het begeleiden en benaderen van dementerende cliënten vraagt een specifieke aanpak. Praktische tips rond het 

aanraken en communiceren komen aan bod recht vanuit de praktijk. Laat je inspireren en deel zelf jouw ervaringen. 

Glijkousen 

Het aandoen van steunkousen is geen sinecure. Volgens de praktijkrichtlijn is hiervoor steeds een hulpmiddel nodig, 

een glijkous. De voor- en nadelen van verschillende types glijkousen komen aan bod in deze workshop en kan men 

zelf uitproberen. 

Overtuigen in een WZC 

Hoe overtuig je een directie om in te zetten op ergonomie? In deze sessie komt de andere kant van het verhaal aan 

bod. Ontdek de dagelijkse realiteit van de directie in een WZC en welke argumenten van ergonomie daarbij 

aansluiten.  

Hulpmiddelen beeldschermwerk 

Voor beeldschermers met en zonder klachten bestaan er heel wat ergonomische hulpmiddelen. Deze demonstratie 

leert door de bomen door het bos te zien van ergonomische muizen, toetsenborden, laptophouders, headsets,… in 

functie van de soorten klachten. Hier krijg je de kans om deze hulpmiddelen te voelen en te proberen.  

Oprapen grond 

Een gevallen cliënt oprapen van de grond is een hele belastende activiteit om manueel te doen. Toch zijn er 

oplossingen en hulpmiddelen om deze zware taak minder belastend te maken. In functie van de mobiliteitsklasse 

worden de verschillende opties gedemonstreerd. 

Breinvriendelijk kantoor (2/2) 

In deze workshop ga je zelf een kantoorindeling ontwerpen op basis van de principes van een breinvriendelijk 

kantoor. Het doel is geconcentreerd te kunnen werken met focus, waardoor ook de samenwerking en communicatie 

zal verbeteren. Leer hier de principes, ontwerp in groepjes en inspireer elkaar.  

Workshop “Risicoanalyse ergonomie” (2/2) 

In deze interactieve workshop voeren we een volledige risicoanalyse ergonomie uit van een werkpost volgens de 

OBAMA aanpak: opsporen, bespreken, analyseren, meten en aanpakken van ergonomische risico’s. In kleine 

groepjes kan je overleggen, discussiëren en leren van elkaar. Het einddoel is te komen tot efficiënte maatregelen. 

Geautomatiseerd intern transport in de zorg 

Technologie staat niet stil. Zelfrijdende wagentjes kunnen vandaag al het logistiek transport overnemen van de 

medewerkers. Hetzelfde geldt voor patiëntenvervoer waarbij de robot het bed van de ene naar de andere plaats 

brengt. Ontdek in deze sessies de mogelijkheden van transportrobots in de zorg. 

Van beleid tot oplossingen 

Het opzetten van een ergonomiebeleid rond de pijlers ontwerp/aankoop, risicoanalyse en opleiding loont. Resultaat 

zijn immers een hele waaier van ergonomische oplossingen. Deze sessie toont een praktische aanpak en de goede 

praktijken die eruit voortkomen, van groot tot klein. 
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Wentelen 

Wie draait wie om? Zorgvrager of zorgverlener? In deze praktische workshop kunnen de deelnemers elkaar 

wentelen. Daarbij neemt men telkens een andere mobiliteit aan, wat weer voor nieuwe uitdagingen zorgt. Tips en 

hulpmiddelen in functie van de mobiliteitsklasse zijn het resultaat. 

Verzorgend wassen 

Wassen gaat vaak gepaard met een statisch gebogen houding van de rug en repetitief handelen. Dit maakt dat de 

belasting van deze taak onderschat wordt. Met deze oefensessie verzorgend wassen wordt stilgestaan hoe men dit 

op een meer ergonomische manier kan doen door het toepassen van tips en hulpmiddelen. 

Aankoopbeleid hulpmiddelen 

Bij het verplaatsen van personen spelen de hulpmiddelen in de zorg een centrale rol. Een aankoopbeleid zorgt 

ervoor dat men de juiste hulpmiddelen aanschaft en de medewerkers ermee kunnen werken. Laat je inspireren door 

dit praktijkvoorbeeld en deel je eigen ervaring. 

Tips poetsen 

Poetsen is een taak die overal gebeurt, maar niet altijd gemakkelijk is. Deze workshop geeft praktische tips naar 

materialen, afspraken, hulpmiddelen,… toe. In deze sessie leer je hoe je de fysieke belasting tijdens het kuisen kan 

verminderen en kan je ervaringen delen. 

Transfers in bed 

In deze workshop worden de verplaatsingen in bed gedemonstreerd in functie van de mobiliteit van de zorgvrager. 

Deze bepaalt immers welke hulpmiddelen men kan inzetten en hoe men de transfer best kan uitvoeren. De 

verschillende scenario’s van restmogelijkheden van de zorgvrager komen aan bod. 

Floorplanner 

Floorplanner is een gratis software waarmee je snel grondplannen van kantoren kan tekenen. Deze workshop leert 

je de mogelijkheden van de software en op het einde kan je zelf een kantoorinrichting tekenen in de juiste 

verhoudingen. Praktisch. 

VerV tool staand werken 

Staand werken zijn alle activiteiten in een verticale houding. Om dit risico te kwantificeren werd VerV tool staand 

werken ontwikkeld. In deze workshop leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden deze methode correct 

interpreteren en toepassen. Op die manier kan je ook het effect van maatregelen berekenen. 

Exo4Work (1/2) 

Aan de VUB ontwikkelde men en exoskelet voor de rug en voor de schouders en dit in samenwerking met de 

bedrijfswereld. De resultaten van dit leerproces komen aan bod tijdens deze sessie. Wat zijn de noden van bedrijven, 

wat kunnen exoskeletten vandaag en waar gaan we naartoe? Ontdek hier een wetenschappelijke en tegelijk 

praktische stand van zaken. 

Opblaasbare hulpmiddelen 

Deze goede praktijk onderzocht het effect van luchtkussens om een patiënt te wentelen naar buiklig. Daarvoor werd 

de spierspanning gemeten in drie situaties: manueel tillen, manueel wentelen en het gebruiken van luchtkussens. De 

luchtkussens blijken een duidelijk positief effect te hebben  Ontdek in deze sessie de resultaten van deze studie. 
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Kinaesthetics 

Bij Kinaesthetics staat de zorgvrager en zijn eigenbeweging centraal. De methode komt neer op het analyseren en 

stimuleren van de vaardigheden van de zorgvrager. Door de actuele mogelijkheden maximaal te benutten, 

vermindert de zorgverlener de belasting op zijn eigen lichaam. 

Evacuatie 

In geval van nood moet men snel kunnen evacueren. Daarvoor bestaan er verschillende evacuatiehulpmiddelen. 

Soms moet men deze aanpassen op maat van de zorgvrager en is zelfs een persoonlijk evacuatieplan nodig. 

Ervaringen recht uit de praktijk komen aan bod en kan je ook zelf delen. 

Valkuilen ergonomiebeleid 

Een ergonomiebeleid oogt mooi op papier, maar loopt in praktijk niet altijd even vlot. Leer in deze sessie de tips en 

tricks om de valkuilen te omzeilen aan de hand van concrete praktijkervaringen. Zoek samen mee naar oplossingen 

om ergonomie levend te krijgen op de werkvloer. 

Ergonomie in de wagen 

In deze workshop gaan we naar wagens om de bestuurderszetel effectief goed in te stellen. De verschillende stappen 

worden doorlopen voor grote en kleine deelnemers. We brengen heel wat tijd door in de wagen en dan kunnen we 

maar beter goed zitten om ook veilig te kunnen rijden. Voor mensen met klachten komen ook de extra hulpmiddelen 

aan bod. 

Transfer lig naar zit 

Deze workshop toont de transfer van lig naar zit en van zit naar lig voor de verschillende mobiliteitsklassen. 

Praktische tips bij het inzetten van de gepaste hulpmiddelen worden besproken en interactief bediscussieerd.  

Sedentair gedrag 

Medewerkers zitten vele uren per dag en vaak zonder onderbreking. Deze interactieve workshop wil goede 

praktijken delen om minder te zitten, vaker te staan en meer te bewegen zowel op kantoor als thuis. Daarbij zal de 

focus liggen op hoe de fysieke omgeving kan bijdragen tot meer wisselwerken of afwisseling. 

Ergonomiecultuur 

De cultuurladder beschrijft vijf maturiteitsniveaus om te groeien in (ergonomie)cultuur. Het concept geeft inzicht in 

waar je onderneming staat en welke volgende stappen men kan zetten. Iedereen droomt van een proactieve 

ergonomiecultuur waarin werkgever en werknemers spontaan tot oplossingen komen, maar dat komt niet vanzelf. 

Exo4Work (2/2) 

Aan de VUB ontwikkelde men en exoskelet voor de rug en voor de schouders en dit in samenwerking met de 

bedrijfswereld. De resultaten van dit leerproces komen aan bod tijdens deze sessie. Wat zijn de noden van bedrijven, 

wat kunnen exoskeletten vandaag en waar gaan we naartoe? Ontdek hier een wetenschappelijke en tegelijk 

praktische stand van zaken. 

EMG interpretatie 

Het meten van EMG of spieractiviteit is een interessante parameter om objectief uitspraak te kunnen doen over de 

belasting op het lichaam. Uitdaging is de spieractiviteiten goed te meten en achteraf de data te interpreteren om 

uitspraken te doen over de aanvaardbaarheid van de fysieke belasting op het lichaam.  
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Oprapen grond 

Een gevallen cliënt oprapen van de grond is een hele belastende activiteit om manueel te doen. Toch zijn er 

oplossingen en hulpmiddelen om deze zware taak minder belastend te maken. In functie van de mobiliteitsklasse 

worden de verschillende opties gedemonstreerd. 

Matrassen en transfers 

Het materiaal van matrassen hebben een invloed op de transfers binnen het bed. De invloed van de soorten 

matrassen komen in deze workshop aan bod en wat men zelf kan doen om de transfer toch op een aanvaardbare 

manier uit te voeren. 

Nieuwbouw WZC 

De basis van een ergonomiebeleid is een goed ontwerp. Dat maakt ergonomisch werken mogelijk en zorgt voor een 

goede toegankelijkheid. Een praktijkcasus in een WZC laat zien hoe men bij de nieuwbouw gedacht heeft aan 

ergonomie en een win-win-win heeft gecreëerd. 

Re-integratie  

Mensen met chronische pijn of langdurig afwezigen terug aan het werk krijgen is geen evidentie. Als kinesist probeer 

je de patiënt zo goed mogelijk te herstellen. Daarna moet er opgebouwd worden terug naar het werk. Deze sessie 

geeft inzicht in hoe een bedrijf werkt en geeft inzicht in drempels en oplossing om de terugkeer naar het werk te 

vergemakkelijken. 

Dementie 

Het begeleiden en benaderen van dementerende cliënten vraagt een specifieke aanpak. Praktische tips rond het 

aanraken en communiceren komen aan bod recht vanuit de praktijk. Laat je inspireren en deel zelf jouw ervaringen. 

Praktijkrichtlijn beeldschermwerk 

Met de nieuwe context van hybride werken is de praktijkrichtlijn aan vernieuwing toe. Discussieer in deze sessie mee 

aan de hand van stellingen over een nieuwe praktijkrichtlijn. Hoe gaan we geconcentreerd en dynamisch werken in 

een gezonde omgeving met voldoende privacy. We zijn alvast benieuwd naar jouw mening. 

TOP oplossingen 

Oplossingen volgens TOP staan voor: techniek, organisatie en persoon. In deze workshops brengen we oplossingen 

voor de 12 ergonomische risico’s samen en ingedeeld volgens TOP of de preventiehiërarchie. Je kan uiteraard ook 

zelf jouw goede oplossingen delen en leren van elkaar. Ergonomie is immers TOP. 

Demo Scalefit 

Bewegingsanalyses in 3D zijn vandaag reeds gebruiksvriendelijk. Scalefit is software die zorgt dat de 

resultatenverwerking ook snel en visueel kan gebeuren volgens de internationale normen. Deze demonstratie met 

een praktijkcase laat de mogelijkheden en beperkingen van deze interessante software zien. 

Controlekamer 

Bij het inrichten van een controlekamer komt heel wat ergonomie kijken. In deze sessie licht Marc Timmermans de 

rol van de ergonomie toe in het totale ontwerpproces van een controlekamer. Hij ontwikkelde zo mee verstelbaar 

meubilair en verlichting om aan alle noden te voldoen. 


