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OVER ONS  

"Ons doel is het verbeteren 

van de inzetbaarheid en ar-

beidsproductiviteit van mede-

werkers, door middel van 

praktische  oplossingen voor 

knelpunten bij fysieke belas-

ting, ergonomie en agressie 

op de werkvloer. 

 

We zijn pragmatisch, gedre-

ven en werken voor opdracht-

gevers in heel Nederland. 

 

Op www.corpussanum.com 

leest u meer over hoe we u 

kunnen helpen.” 

Verwachte resultaten 

Na afloop van de training kan je o.a. 

• de transferbehoefte van een obese cliënt in kaart brengen met behulp van het obesitas transferprotocol 

• praktisch verplaatsingstechnieken cliëntgericht, respectvol en ergonomisch verantwoord uitvoeren 

• de cliënt activeren zodat deze binnen de mogelijkheden kan helpen bij de transfer 

• veilig gebruik maken van de speciale obese hulpmiddelen, afgestemd op de mogelijk en onmogelijkheden van de cliënt 

• de eigen grenzen en de grenzen van de cliënt herkennen en respecteren 
. 

ken je o.a. 

• de natuurlijke manier van bewegen bij de verschillende obese lichaamstypes  

• de voorwaarden en oplossingen bij het opstellen van een obesitas transferprotocol 

• de grondregels van tillen en verplaatsen van obese cliënten (werkhoogte, uitgangsposi-

tie, bewegingsverloop, gewichtsverplaatsing, gebruik van grote spiergroepen, goed ge-

bruik van de rug, energetische belasting et cetera) 
 

heb je o.a. 

• inzicht in en kennis van de specifieke problematiek van zwaarlijvige en obese cliënten 

• inzicht in het effect van de eigen benadering op de cliënt 
 

begrijp je o.a. 

• het belang van een goede voorbereiding van de begeleiding, verplaatsing of tiltransfer  
 

Programma inhoud 

De ochtend bestaat uit zowel kennisoverdracht als praktijkoefeningen. Je leert meer over 

zwaarlijvigheid en obesitas. Wanneer is iemand eigenlijk obese en waardoor worden men-

sen obese? Wat zijn de fysieke en psychosociale consequenties voor hen? Het vergroten van 

dit inzicht is heel belangrijk want het heeft invloed op het begrip en daarmee op de attitude 

van de zorgverlener.  

   Tr a n s f e r t e c h n i e k e n   

m e t  z wa r e  e n  o b e s e   c l i ë n t e n  

  I n c o m p a n y     1  d a g    

Overgewicht, zwaarlijvigheid, obesitas. Steeds meer zorgverleners krijgen 

hier vaker te maken. Daarmee wordt het risico op fysieke overbelasting 

steeds ook groter. Vraag jij je af hoe je een transfer uitvoert bij iemand 

met een peervorm? Weet je hoe die lichaamsbouw de beweging beïn-

vloed? Kan de cliënt nog meehelpen? Gebruik je gewone of specifieke 

hulpmiddelen? Wat regel je vooraf zodat je straks goed voorbereid bent op 

de transfer en hoe doe je dat dan? In deze training krijg je de antwoorden. 

 

Doel van de training 

Je leert hoe je veilig en gecontroleerd transfers kunt voorbereiden, begeleiden en uitvoeren bij zwaarlijvige en obese cliënten 

en hoe je de cliënt daarbij actief betrekt. 
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Eerste Oude Heselaan 340 - 6541 PH - NIJMEGEN  

Kantoor@corpussanum.com 

Bel voor meer informatie of een offerte  (024) 348 24 95 

ONZE TRAINERS  

Alle trainingen, workshops en 

opleidingen worden verzorgd 

door senior trainers met ruime 

ervaring in profit en/of non-

profit branches. Zij werken 

vanuit een totaalvisie op Ge-

zond en Veilig Werken.  

 

De aanpak en werkwijze van-

uit het gedragsmodel zijn 

onderscheidend en  toonaan-

gevend. 

 

WERKWIJZE 

We hanteren een unieke werk-

wijze waarin ervaringsgericht 

(experimenteel) en oplossings-

gericht leren centraal staat. 

Kernwoorden zijn: doen, an-

ders en eenvoud.  Deelnemers 

krijgen opdrachten en worden 

gevraagd casuïstiek in te bren-

gen. 

 

OPEN INSCHRIJVING  

Veel trainingen bieden we ook 

aan als Open Inschrijving. Kijk 

op www.corpussanum.com of 

www.ergocoach-academie.nl 

voor meer informatie. 

Na BMI en comorbiditeiten ga je dieper in op de verschillende lichaamstypes, de bijbeho-

rende kenmerken, het specifieke bewegingsverloop en de mobiliteit. De middag staat volle-

dig in het teken van het aanleren en oefenen van praktijkvaardigheden. Tijdens het oefenen 

komt natuurlijk ook de bejegening aan de orde.  

Tijdens de training wordt gewerkt met een obese model zodat je natuurgetrouw kan oefe-

nen. Maar het model geeft ook op stimulerende wijze feedback over je handelen.  De casu-

ïstiek is afgestemd op de praktijk van de cursisten en gekoppeld aan de mobiliteitsclassifica-

tie. Aan de orde komen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal 

Alle deelnemers ontvangen een reader met cursusmateriaal en achtergrondinformatie 

 

Certificaat 

De cursist ontvangt na het volledig doorlopen van de opleiding een deelnamebewijs. 

 

Kosten 

Voor de Open Inschrijving vindt u de actuele prijzen op  www.corpussanum.com. 

Voor In Company stellen we op verzoek een offerte-op-maat voor u samen. 
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“ In de middag ga je praktijkvaardigheden oefenen 

met modellen.  

” 

• Omdraaien met glijzeil en 1 of 2 hulpver-

leners 

• Omhoog plaatsen in bed 

• Komen tot zit op rand van bed, zelfstan-

dig of met begeleiding 

• Komen tot stand met begeleiding  

• Verplaatsen met de actieve lift naar 

toilet  

• Verschonen  

 

• Passieve lift met 1 punts juk en 4 

punts  juk voor cliënt van 200 kg 

• Voor en nadelen van een extra breed bed 

• Verplaatsen in bed met de  Master turner  

• Verplaatsen in bed met de maxi slide 

• Ruglig; plaatsen/en verwijderen van 

de  tilband 

• Cliënt in rolstoel: plaatsen/verwijderen 

tilband 

• Gebruik van de douchestoel  

 


