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Accreditatie Free-Learning!
Omdat we de laatste tijd steeds meer vragen krijgen
over accreditatie van Free Learning cursussen zijn er
nu zes cursussen geaccrediteerd door de V&VN. Het
gaat om ‘Verzorgend Wassen’, ‘Omgaan met Obese
Clienten’, ‘Echt Contact Maken (Stop!Contact?)’,
‘Vrijheidsbeperkende Maatregelen’, ‘Probleemgedrag’
en ‘Beeldschermwerk’. Als je zo’n cursus goed hebt
afgerond kun je daarvoor één accreditatiepunt krijgen.
De geaccrediteerde cursussen zijn aangegeven met
het V&VN accreditatielogo op het tegeltje op de
homepage van www.free-learning.nl. Als het een succes
is volgen er meer cursussen. Voor het registreren van
je punt moeten wij wel een beetje administratiekosten
in rekening brengen: € 3,- per cursus. Hoe dat precies
in zijn werk gaat kun je lezen na het goed afronden
van een cursus. Als je geen punt wilt
hebben verandert er niets. Je krijg
dan nog steeds gewoon je certificaat,
helemaal gratis.

GoedGebruik Studiedag (25 juni)
over opstaan en weer gaan zitten

De dag begint met opstaan, we gaan van lig naar zit en naar staan en lopen.
Maar stel je eens voor dat je dat niet meer kunt. Hoe kom je bij het toilet?
Hoe begeleidt je cliënten die daarbij hulp nodig hebben? Het opstaan is
zo’n essentiële beweging dat we het enorme belang pas beseffen als we
dat niet meer kunnen. Deze GoedGebruik studiedag (14:30 – 19:45) in de
inspirerende Doornse bossen gaat over het opstaan. Wat is opstaan eigenlijk
precies? Wat is het verband met bijvoorbeeld incontinentie, decubitus en
obesitas? En hoe kunnen we het opstaan, met of zonder hulpmiddelen
toch mogelijk maken? Na twee interessante plenaire presentaties (van Prof
Peter Hollander en van Hanneke Knibbe) en aansluitend vier intrigerende
workshops ben je voor € 85,- weer helemaal op de hoogte. Meer info:
download de flyer op www.goedgebruik.nl (‘bijeenkomsten’) of mail naar
henkkempkes@casema.nl.

Leer alles over rijden met Touch&Move
JOYinCARE lanceert Free Learning module

Doe de Business Case Agressie 2.0

Het manoeuvreren met een tillift kan behoorlijk zwaar zijn. Een oplossing
daarvoor is de Touch&Move tillift, daarin zit een motor die jouw duwkracht
versterkt. Je hoeft dan maar heel weinig kracht te leveren, ook als de cliënt
erg zwaar is of als er vloerbedekking ligt. Hoewel het rijden met zo’n
gemotoriseerde tillift niet ingewikkeld is zijn er een paar dingen handig
om te weten zodat je maximaal plezier hebt van de lift. En die leer je
in de Free Learning module ‘Manoeuvreren met tilliften’. Uiteraard met
leerzame vragen, up-todate feedback, leuke plaatjes,
instructieve films en natuurlijk
een certificaat.

Voor een goed anti-agressiebeleid heb je steun van je
management nodig. En die willen graag een Business
Case zien voordat ze ‘er in stappen’. Maar wat kost
agressie eigenlijk per incident en op jaarbasis? En wat
levert het op als we extra investeren in agressiebeleid?
Op basis van eigen cijfers, inschattingen en ‘expert guesses’ (beredeneerde schattingen door zorgprofessionals
uit de praktijk) kun je met dit hulpmiddel eenvoudig
berekenen wat een incident nu eigenlijk kost en wat een
afname van gemelde en niet-gemelde voorvallen kan
opleveren. Deze door LOCOmotion in opdracht van Veilig Werken in de Zorg (VWiZ) opgestelde Business Case
is een handige tool voor inzicht en besluitvorming, met
name voor medewerkers binnen zorg- en jeugdzorgorganisaties die verantwoordelijk
zijn voor budget/investeringen in agressiebeleid. Kijk op
www.duidelijkoveragressie.nl
en doe de Business Case.

