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SAFETY -COACH B INNEN DE ZORGSECTOR

Een ongeluk is snel gebeurd, zelfs al doet 

men nog zo zi jn best om dat te voor-

komen. Als zorgprofessionals moeten 

we hierop voorbereid zi jn. In dergel i jke 

noodgeval len hebben we als zorgverlener 

uiteraard al le belang bi j een adequaat en 

werkbaar plan (op maat). Een snel le en 

correcte interventie werkt immers kosten-

besparend - en nog belangri jker - beperkt 

zoveel mogel i jk het mensel i jke leed.

Ons voorstel: een Safety-coach voor uw 

organisatie!

Als Safety-coach zorgen we ervoor dat 

de zorgverleners binnen uw organisatie 

zich zekerder voelen in geval van een 

onverwachte situatie. Regelmatige opfris-

sing van de kennis over EHBO, ergonomie, 

communicatie, brand en andere vei l ig- 

heidsthema’s is een noodzaak om in de 

prakti jk adequaat te kunnen handelen. 

Ook de omzett ing in de prakti jk, in functie 

van specif ieke noden, binnen uw organi-

satie, nemen we graag op ons. 

Ti jdens onze cursussen leren we u hoe 

te handelen bi j noodsituaties. Onze gecer-

t if iceerde instructeurs leren u niet al leen 

correct te handelen, maar wi jzen u ook op 

preventie en vei l igheid. Uiteraard steeds 

met de nodige vakexpert ise en volgens de 

hoogste professionele standaarden.

WIE Z IJN DE SAFETY-COACHES?

Onze Safety-coaches zi jn verpleegkun-

digen, kinesitherapeuten, ergotherapeu-

ten ambulanciers, brandweermannen of 

communicatiespecial isten die hun exper-

t ise graag met anderen delen. Zi j zoe- 

ken naar ideale oplossingen en zetten de 

bevindingen om in feedback en ople iding 

op maat van uw noden.

ONZE DOME INEN VAN EXPERT ISE

We zi jn actief op het gebied van EHBO, 

professionele wondzorg, brandpreventie 

en evacuatie, ergonomie, communicatie 

en burn-out preventie.

WAT B IEDEN WE U?

We begeleiden uw organisatie van A tot Z 

binnen het uitwerken van uw vei l igheids- 

en zorgbele id. We adviseren preventie-ad-

viseurs bi j het in de prakti jk brengen van 

de risicoanalyse. We geven praktische 

t ips die we integreren in een opleiding op 

maat. We le iden al le betrokken werkne-

mers op binnen de verschi l lende aspecten 

van het vei l igheids- en zorgbele id. 

We komen op regelmatige momenten 

terug samen om hen te coachen en bi j 

te scholen.

We bieden ook advies omtrent de nodige 

vei l igheidsmaterialen. Levering en onder-

houdsservice zi jn tevens mogel i jk.
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EERSTE  HULP B I J  ONGEVALLEN

BAS IS CURSUS EHBO  

N IJVERHE IDSHELPER

In deze cursus leert u al les over eerste 

hulp. Ook preventie en vei l igheid komen 

uitgebreid aan bod.

Duur: 16u of 20u opleiding. 

Deelnemers aan deze cursus behalen een 

brevet dat in het kader van de ARAB- 

verpl ichtingen erkend is door de federale 

overheid.

De opleiding bestaat uit een theoretisch 

en een praktisch gedeelte. 

Inhoud: De cursus bespreekt onder meer 

de taken van de bedri jfshulpverlener en 

hoe een noodsituatie correct moet geëval-

ueerd worden. Uiteraard leren we u hoe 

u een basisreanimatie uitvoert volgens de 

nieuwste Europese richtl i jnen.

B IJSCHOL ING EHBO  

VOOR N IJVERHE IDSHELPERS

Omdat eerste hulp voortdurend in bewe-

ging is, is het brevet Bedri jfseerstehulp 

slechts 5 jaar geldig. Dit brevet bl i j f t geldig 

mits ieder jaar 4u bi jschol ing  wordt ge- 

volgd. Voordeel van degel i jke bi jschol ingen 

is dat de aanwezige kennis wordt opgefrist, 

geactual iseerd en tevens wordt uitgebreid 

met nieuwe thema’s.

Onze doelste l l ingen zi jn gericht op prak-

t ische training van de eerste hulptechn- 

ieken en het aanleren van nieuwe richtl i jnen 

en vaardigheden. Voor deze bi jschol in- 

gen kan er gekozen worden uit de vele 

thema’s die onder EHBO val len.  

De deelnemers ontvangen een attest van 

deelname om het brevet van Bedri jfseer-

stehulp bl i jvend geldig te houden

REAN IMAT IE VOLWASSENEN MET AED

Een hartst i lstand komt alt i jd onverwacht. 

Nochtans worden elk jaar 15.000 Belgen 

het slachtoffer hiervan. Zorg er voor dat 

u dan niet hulpeloos toeki jkt. Dankzi j het 

volgen van een reanimatie- en AED-cur-

sus, bent u voorbereid. In ongeveer 3 uur 

leert u een hartsti lstand herkennen, hart-

massage toepassen en mond-op-mond 

beademing geven. Ook leert u de Automa- 

tische Externe Def ibri l lator (AED) gebrui-

ken. Onze opleidingen zi jn gebaseerd op 

de ERC richtl i jnen van 2015.

LEVENSREDDEND HANDELEN  

B IJ K INDEREN

Door een Ministerieel Besluit van 26 

februari 2009 moeten al le onthaalouders 

en personeel in opvangvoorzieningen een 

cursus reanimatie volgen van minimaal 3 

uur. Ti jdens deze opleiding wordt, naast 

een stuk theorie, ruim de t i jd genomen om 

prakti jksimulaties uit te voeren op reani- 

matiepoppen. Na het volgen van deze 

opleiding kunt u de reanimatietechnieken 

voor baby’s, peuters, kinderen en volwas-

senen beschri jven en uitvoeren volgens 

de laatste ERC-richtl i jnen. U oefent tevens 

ook de vei l igheidshouding in en leert hoe 

te handelen bi j versl ikking  van kinderen.

THEMALESSEN

Omdat iedere organisatie anders is en 

met andere problemen geconfronteerd 

wordt, is het vanzelfsprekend dat onze 

ople idingen aansluiten bi j uw specif ieke 

vraag. Hiertoe werken we met modules 

per onderwerp die vri j gecombineerd 

kunnen worden zodat ze maximaal inspe-

len op ieders noden. Mochten er toch 

nog vragen zi jn die niet via onze vaste 

modules kunnen worden opgevangen, 

dan schakelen we een expert binnen ons 

team in die in samenspraak met u een 

nieuwe module uitwerkt.

HET NEMEN VAN PARAMETERS  

VOOR ZORGKUND IGE

Hoe gaat het met onze rusthuisbe- 

woners? Iedere dag registreren we 

verschi l lende parameters: bloedruk, satu-

ratie, temperatuur… Hoe doen we dat op 

een correcte manier? Wanneer is een 

parameter goed en wanneer moeten we 

ons zorgen maken? Het is niet aan ons 

om een diagnose te stel len, maar het is 

wel goed om te weten wanneer we best 

eens vragen aan een verpleegkundige of 

arts om te ki jken of al les nog in orde is. 

In deze opleiding van 4u leren we hoe we 

op een goede manier basisparameters 

registreren, welke waarden als normaal 

beschouwd mogen worden en wanneer 

we best hulp vragen.
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GESPEC IAL I SEERDE WONDZORG  
VOOR PROFESS IONALS

Ook op dit v lak bieden we een aantal 

ople idingen aan. De basis van waaruit 

we vertrekken is steeds de wondzorg 

en al les wat daarmee te maken heeft. 

Wondzorg evolueert de jongste jaren 

steeds snel ler. Wat t i jdens uw opleiding 

up-to-date was, kan vandaag achter-

haald zi jn. Daarnaast is wondzorg een 

mult idiscipl inair gegeven en is het belang- 

ri jk om de patiënt in zi jn total i te it te beki-

jken, samen met de andere zorgpro-

fessionals. Kwal ite itsvol le en evidence 

based wondzorg is hierbi j noodzakel i jk. 

PAKKET 1:  ALGEMENE BAS IS 

WONDZORG

Wat is een wonde? Hoe begin ik aan 

de wondzorg? Wat moet een zorg- 

kundige of verpleegkundige weten over 

wondzorg?

PAKKET 2: PRODUCTTRA IN ING

Welke materialen moet ik op deze wonde 

leggen? Kunt u door het bos de bomen 

niet meer zien met al le wondzorg- 

producten?

PAKKET 3: DECUB ITUS

Hoe voorkomt u een doorl igwonde? 

Wat als het kwaad al geschied is en 

u een decubituswonde moet verzorgen? 

(met aandacht voor de basiswondzorg- 

principes)

PAKKET 4: COMPRESS IETHERAPIE

Veneuze/arterië le ulcera vormen vaak 

een belangri jk gezondheidsprobleem. 

De sleutel tot het succesvol behan- 

delen l igt in het gebruik van compressie- 

therapie of verdere diagnostiek en het 

herstel len van de bloedtoevoer.

Welke alarmsignalen voor arterië le  

problematiek moet ik herkennen? 

Verschi l lende factoren kunnen echter 

de goede resultaten van compressie- 

therapie beïnvloeden.

PRAKT ISCH

Ti jdens deze ople idingen geven we u de 

nieuwste richtl i jnen mee en zorgen we 

ervoor dat deze in de prakti jk onmiddel-

l i jk toepasbaar zi jn op de werkvloer. We 

geven u de nodige theoretische achter-

grond mee, maar al snel schakelen we 

over op een sterk praktisch gerichte les. 

Bi jvoorbeeld debrideren wordt geoefend 

op varkenspoten, compressietherapie 

kan uitgetest worden, enz. De opleidin-

gen zi jn zowel op verpleegkundigen als 

op zorgkundigen gericht 

De volgende opleidingsmodules duren 

te lkens 3u per module en worden bi j u 

op locatie gegeven. De groepsgrootte is 

vri jwel onbeperkt, maar voor een opti-

maal resultaat adviseren we maximum 

20 personen per groep. 

PAKKET 5: D IABET ISCHE VOET  

EN PRAKT IJKLES V I LT

Onder een diabetische voet wordt verstaan: 

een verscheidenheid aan voetafwi jkingen 

die ontstaan ten gevolge van neuropathie, 

vaatafwi jkingen, “l imited jo int mobi l i ty” en 

andere gevolgen van metabole stoor-

nissen, die meestal in combinatie voor-

komen bi j patiënten met diabetes mel l i tus. 

Wondzorg bi j een diabetische voet is een 

complex gegeven.

Ti jdens deze les worden u al le aandachts- 

punten van de diabetische voet uitgelegd 

en kri jgt u de kans om vi l t op de juiste 

wi jze te knippen en toe te passen.

PAKKET 6: DEBR IDEREN IN  

DE PRAKT IJK

Debrideren betekent het verwi jderen van 

necrotisch weefsel, f ibreus beslag en 

ander wonddebris. Dit kan onder verschi l-

lende vormen: autolyt isch, enzymatisch, 

mechanisch en zelfs scherp debridement. 

Al deze termen worden u t i jdens deze les 

duidel i jk.

PAKKET 7: NEGAT IEVE  

DRUKTHERAPIE

Ziekenhuizen sturen patiënten vlot ter naar 

huis met negatieve druktherapie. De kans 

dat u met zo’n toestel in de thuissituatie 

wordt geconfronteerd wordt plots reëel. 

Bent u voorbereid op zo’n situatie?

PAKKET 8: EHBO B IJ WONDZORG  

EN BRANDWONDEN

Wat moet u doen bi j een sni jwonde, een 

schaafwonde, een skin tear of een brand-

wonde? Na het volgen van deze les, kunt 

u al deze wonden verzorgen volgens de 

laatste evident based richtl i jnen.

PAKKET 9: HET GEBRU IK EN 

TOEPASSEN VAN EEN WONDZORG-

PROTOCOL B INNEN EEN WOON-

ZORGCENTRUM

Al le part i jen op één en dezelfde 

‘wondzorg’- l i jn kri jgen bl i j f t een uit- 

daging. Door een duidel i jk en eenvoudig 

wondzorgprotocol op te stel len maakt u al 

een grote stap in de goede richting.

PAKKET 10:  ONCOLOGISCHE 

WONDZORG EN P IJN B IJ WONDZORG

Al les wat u moet weten bi j het verzorgen 

van oncologische wonden en ulcera. 

Tevens besteden we aandacht aan de 

pi jnbestri jd ing en leggen we uit welke 

specif ieke verbanden gebruikt worden bi j 

oncologische problemen.

PAKKET 11:  VERBANDTECHN IEKEN

In deze module staan we sti l bi j wat de 

functie van verband is. Welk type van 

verband kunnen we best gebruiken en 

via welke techniek? We leren het kruis-

verband aan de hand, het kruisverband 

aan de voet, het scharnierverband aan 

de knie of el leboog, het spiraalverband en 

het gekruist spiraalverband op een rechte 

l idmaat,…. 
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ERGONOM IE

ROLSTOELTECHN IEKEN

Binnen deze 3u durende opleiding leert 

u welke soorten rolstoelen er bestaan 

en hun specif ieke onderdelen . Wat is het 

verschi l tussen een basis rolstoel en een 

Mult i posit ie rolstoel. Ook leert u hoe u het 

best kunt omgaan met rolstoelgebruikers 

en hoe u op een ‘rugsparende’ manier 

iemand kunt verplaatsen vanuit een rol- 

stoel naar een bed of zetel.

MAN IPULEREN VAN PAT IËNTEN

Binnen deze opleiding van 3u leert u wat 

een rugvriendel i jke werkwi jze is in al zi jn 

facetten. Door de ju iste ti l technieken te 

gebruiken bi j het verplaatsen van patiën-

ten en de houding te corrigeren kan de 

belasting op de rug aanzienl i jk worden 

verlaagd. Hierbi j wordt de nadruk gelegd 

op het “hoe” en “waarom” in de ruimste zin, 

zodat u in staat bent de basisrisico’s in uw 

situatie te herkennen en te verbeteren. 

F I T  EN GEZOND

WORKSHOP: IK W IL MEER BEWEGEN

Medewerkers en bewoners die voldoende 

bewegen verbeteren hun gezondheid en 

zi jn minder vaak ziek. Deze workshop 

geeft hen inzicht in de gezondheids- 

effecten van bewegen. Ze verwerven ook 

inzicht in hun huidige beweegtoestand en 

het toepassen van gezond bewegen in het 

dagel i jkse leven.

Duur: 3uur   

Tot 20 personen.

WORKSHOP: ‘ EVENWICHT OP  

UW BORD’

Deze workshop sensibi l iseert mede- 

werkers en bewoners en motiveert hen tot 

gezond voedingsgedrag door het aanle-

ren van de nodige kennis en prakti jk rond 

met mate, gezond en evenwichtig eten. De 

actieve voedingsdriehoek komt uitgebreid 

aan bod. Zo stimuleren en bevorderen ze 

hun vital ite it. Er gaat ook aandacht naar 

bl i jvende motivatie.

Duur: 3uur 

Tot 20 personen.
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COMMUN ICAT I E  I N  DE  ZORG

EFF IC I ËNT LE ID ING GEVEN

Leiderschap kan veel vormen aannemen. 

Een organisatie kan al leen groeien als 

zi j beschikt over mensen die niet al leen 

weten wat le iderschap is, maar die 

kennis ook in de prakti jk toepassen. 

Leiderschap zorgt ervoor dat mede- 

werkers een duidel i jke en concrete 

focus hebben en handhaven. Dat mede- 

werkers zich ontwikkelen en dat zi j 

verantwoordel i jkheid nemen naar het 

welzi jn en de vei l igheid van zichzelf 

en hun col lega’s. Dat medewerkers 

niet denken in termen van “ik ” maar 

in termen van “wi j ” en dus beter gaan 

samenwerken. De vraag is enkel... 

Hoe kan ik zo’n le ider worden?

Deze opleiding duurt 8u

EFFECT IEF LEREN COMMUN ICEREN

Wat is communicatie en hoe kunt u 

ervoor zorgen dat u een posit ieve 

impact hebt op de mensen waar u 

mee samen werkt? Wat is het effect 

van woorden, onze stem, l ichaamsta-

al, maar vooral ook van onze overtui- 

gingen op hoe wi j communiceren en het 

effect dat wi j bereiken? In deze work-

shop ontdekt u de mechanismen en 

leert u concreet hoe u door een spe- 

cif ieke manier van communiceren een 

constructieve invloed kunt hebben op 

de mensen waar u mee samen werkt 

en dus ook op de vei l igheid.

Deze opleiding duurt 8u

CR IS IS IN UW ORGAN ISAT IE ...  EN 

DAN BELT DE KRANT

Als le idinggevende wi lt u op al les 

voorbereid zi jn. Ook als het fout gaat. 

U stelt evacuatieplannen op, u werkt 

samen met een preventie-agentschap, 

u zorgt voor ople idingen en u kent het 

sneltoetsnummer van uw advocaat uit 

uw hoofd. Maar staat crisiscommuni-

catiemanagement op uw radar? 

Deze opleiding duurt 4 uur.

HOE HERKEN IK EEN BURN-OUT EN 

WAT DOE IK ERAAN? 

In België moet sinds 1 september 2014 

in organisaties aan burn-out preventie 

worden gedaan. Bi j het einde van de 

workshop hebben de deelnemers én de 

organisatie een duidel i jk en concreet 

beeld van waar zi j staan wat betreft 

het identif iceren van burn-out en welke 

acties zi j kunnen/dienen te onder-

nemen indien bepaalde behoeften uit  

balans zi jn. 

Deze opleiding duurt 8u

BRAND EN EVACUAT I E

OPLE ID ING KLE INE BLUSM IDDELEN 

EN VERPLAATS INGSTECHN IEKEN 

VOOR RVT ’S EN Z I EKENHU IZEN

Na de opleiding bent u in staat om de 

verschi l lende blusmiddelen te onder-

scheiden en te gebruiken om een begin-

nende brand te bestri jden. U bent hierna 

ook in staat de verschi l lende evacuati-

etechnieken in de prakti jk toe te passen.

Duur: 4uur.

BEGELE ID ING B IJ EEN EVACUAT IE 

OEFEN ING 

Wij kunnen u bi jstaan in het organiseren 

en begeleiden van de jaarl i jks verpl ichte 

evacuatieoefening. Wi j voorzien een 

aantal observatoren die bi j de debrie-

f ing na de oefening een rapport van hun 

bevindingen en opmerkingen uitbrengen. 

Desgewenst zorgen wi j voor brandsimula- 

t ie ( l icht-, rook-, geur- en geluidseffecten) 

en/of slachtoffers om de oefening real is-

t ischer te maken.

Onze mobiele blusunit kan eveneens 

ingezet worden waarbi j we de inzet van 

de interventieploeg, t i jdens de evacuatie- 

oefening, kunnen testen. U kri jgt van ons 

ook een verslag van het verloop van de 

evacuatieoefening. 
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