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ErgoFilms Neonatologie
Met name in ziekenhuizen worstelen ErgoCoaches
nog wel eens met afdelingsspecifieke problemen.
De werkzaamheden op bijvoorbeeld de OK, CSA,
Röntgen of neonatologie zijn immers niet te vergelijken
met verpleegafdelingen zoals interne of chirurgie.
Daarom heeft de St. Arbeidsmarkt Ziekenhuizen
(StAZ) een platform ontwikkeld om ErgoCoaches die
werkzaam zijn in verschillende ziekenhuizen, maar
op vergelijkbare afdelingen, van
elkaar te laten leren aan de
hand van zelfgemaakte films:
ErgoFilm. ErgoCoaches van
de afdeling Neonatologie van
het Medisch Spectrum Twente
hebben dit idee opgepikt en
hebben nu vier filmpjes gemaakt
over hoe zij fysieke overbelasting
op hun afdeling voorkomen. Kijk
op www.ergofilm.nl en doe ook
mee!

Nieuwe Free-Learning Infectiepreventie
Free Learning is een platform voor zorginstellingen om e-learning te delen.
Het is een enorm succes, meer dan 250 cursisten doen per dag een van de 16
Free Learning modules. En dat kan gratis omdat, als een organisatie een Free
Learning module heeft ontwikkeld, het vervolgens aan iedereen vrij is om
deze te gebruiken. Dit keer heeft de Friese Zorggroep Alliade een module
ontwikkeld over het voorkomen van infecties tijdens de dagelijkse zorg.
Uiteraard weer in de typische Free Learning stijl: met creatieve vraagvormen,
goede illustraties, duidelijke films. En als je voldoende vragen goed hebt krijg
je uiteraard je certificaat. Alle kennis die wordt aangeboden over handen
wassen, hoe bacteriën zich verspreiden, de noodzaak tot desinfecteren, het
dragen van beschermingsmiddelen, etc. is natuurlijk conform de landelijke
richtlijnen van de WIP. Kijk snel op www.free-learning.nl.

Update TilThermometer en BeleidsSpiegel

E-health: Beeldhorloge

Een goed ergonomisch beleid in een zorgorganisatie begint bij een check
of alle randvoorwaarden aanwezig zijn en of iedereen werkt volgens de
Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting. Sinds jaar en dag gebruiken we daarvoor
de TilThermometer, BeleidsSpiegel en RugRadar uit de arbocatalogi, die
overigens ook zijn opgenomen in de ISO TR 12296. A+O VVT heeft deze
instrumenten nu laten updaten. Dat betekent dat ze gebruiksvriendelijker
zijn geworden (digitaal, alles in één document, geen gezoek en geblader
meer) en dat ze verwijzen naar actuele informatie en oplossingen.
Specifiek voor de TilThermometer geldt dat we nu werken met de
inmiddels gangbare indeling van cliënten in vijf Mobilteitsklassen (A-E) in
plaats van drie. En voor de RugRadar is er nu een mooie RugRadarGrafiek
waarmee je de resultaten van de RugRadar gemakkelijk en professioneel
kan presenteren. Kijk op www.arbocatalogusvvt.nl.

Wist je dat op www.goedgebruik.nl ook veel
hulpmiddelen zijn opgenomen die te maken
hebben met communicatie en zaken als dag- en
nachtritme? Kijk bijvoorbeeld maar eens onder het
kopje ‘veiligheid’. Binnenkort komt daar ook het
zogenaamde beeldhorloge bij. Een eenvoudig horloge
dat met plaatjes op de juiste tijd de gebruiker een
teken geeft, zodat deze bijvoorbeeld niet vergeet dat
er iemand op bezoek komt of dat het tijd is om een
boterham te eten. In opdracht van ZonMw en samen
met ergotherapeuten van Magenta Zorg wordt daar
onderzoek naar gedaan. Heb je zelf ervaring mee het
beeldhorloge of vergelijkbare hulpmiddelen? Meld het
ons: j.j.knibbe@gmail.com

En een handige RugRadarGrafiek

