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FYSIEKE BELASTING OP DE WERKVLOER  
BEOORDELEN EN VERMINDEREN  

 
 

 

 

CURSUS ERGOCOACH ZORG 

Als medewerkers in de zorg intensief fysiek belastende werkzaamheden uitvoeren, 
regelmatig te maken met ongemakkelijke werkhoudingen en een hoge werkdruk, is er 
een verhoogde kans op klachten aan arm, nek, schouders, rug, heupen en knieën.  
 
Klachten aan het bewegingsapparaat zorgen voor 38% van het werkgerelateerde 
ziekteverzuim. Bovendien leidt een ongunstige fysieke belasting tot het maken van 
fouten en een lager werktempo. 
 
Om klachten en arbeidsrisico’s door het zorgen voor patiënten te voorkomen, moeten 
medewerkers goed fit zijn en hun lichaam verstandig gebruiken. Dit is te bereiken door 
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de medewerkers praktisch te instrueren over factoren, die van invloed zijn op vitaliteit, 
inzetbaarheid en het ontstaan en voorkomen van blessures, gerelateerd aan werken in 
de zorg.  
 
De CURSUS ERGOCOACH ZORG geeft medewerkers de benodigde kennis, inzichten en 
vaardigheden om collega’s te adviseren. De insteek: bewustwording – ervaringsgericht 
leren – gedragsverandering – eigen verantwoordelijkheid. 
 
 
RESULTAAT 
Na het volgen van de cursus ergocoach kan je collega’s adviseren en coachen over: 

• Fysieke en mentale belasting tijdens het werken met- en zorgen voor patienten 
• De risico’s en de gevolgen hiervan 
• Hoe dit op een gunstige manier beïnvloed kan worden door bewustwording, 

houding, bewegingsgewoonten, gedrag, de inzet van hulpmiddelen en organisatie 
van werk 

 
 
PROGRAMMA 
Kern van de cursus is: kennis over gezond werken en training van de techniek van coaching. 
Ergocoaches moeten allereerst uiteenlopende vormen van werkgedrag op een praktische 
en efficiënte manier kunnen analyseren. Vervolgens wordt van hen een terzake kundig 
advies verwacht over het omgaan met fysieke belasting gezonde werkgewoonten en de 
inzet van hulpmiddelen. In onze cursus wordt daarbij in het bijzonder aandacht besteed 
aan coaching en communicatieve vaardigheden.  
Theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties, discussies en praktijkoefeningen. 
 
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: 
 
 
Theorie 

• Inzicht krijgen in gezonde en belastende houdingen en bewegingen 
• Hoe werken de spieren en gewichten tijdens belastende activiteiten? 
• Welke spieren kan je gebruiken om gewrichten te beschermen? 
• Wat kan je zelf doen om fysieke belasting te verlagen? 
• Zelf oefenen, ervaren en oordelen 
• Veelvoorkomende lichamelijke klachten: hoe herken je beginnende signalen en wat 

is je rol? 
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• Takenpakket Ergocoach 
• Wet- en regelgeving en de praktijkrichtlijnen 
• Enkele oefeningen die bijdragen aan taakgerichte fitheid en het verbeteren van 

belastbaarheid 

Praktijk 

• Analyseren van de werkgewoonten en de werkbeleving van de medewerker en de 
ergonomische omstandigheden 

• Trainen van werktechnieken zoals transfers, verplaatsen binnen bed en in moeilijke 
houdingen werken 

• Coachen, trainen en adviseren over gunstige werkgewoonten met als doel efficiënt 
gebruik van spieren, minder belasting van gewrichten, voorkomen statische 
belasting, doelmatige inzet van hulpmiddelen, verbale- en non-verbale 
communicatie met de cliënt 

• Geven van praktische adviezen en oefeningen, gericht op het toepassen van nieuwe 
inzichten en aanleren van vaardigheden 

• Bespreken van de bevindingen 

  
 
Coaching- en communicatievaardigheden 
Echte coachvaardigheden als vragen stellen, doorvragen en de discussie aangaan op basis 
van wat de ergocoach signaleert zijn veel effectiever dan het recht toe recht aan en met 
enorm enthousiasme overtuigen van je collega’s en verkopen van de boodschap. De 
ergocoach leert daarvoor competenties die passen binnen “Vakinhoudelijk leiderschap ”. 
Het stelt echter ook eisen aan de persoonlijkheid. Over welke gedragseigenschappen zou 
een ergocoach moeten beschikken? Persoonlijke kwaliteiten ontwikkelen en persoonlijke 
groei bevorderen staat in deze module centraal waarbij gewerkt wordt met rollenspellen 
en praktijksimulaties. 
Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: 

• Coach de coach 
• Communicatiemodellen 
• Effectief communiceren 
• Feedback geven 
• Omgaan met weerstand 
• Borgen van afspraken 
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Werkwijze 
De cursus Ergocoach Zorg bestaat uit een mix van theorie, demonstraties, rollenspelen, 
discussies, praktijksimulaties, oefeningen en praktijk opdrachten. Er is veel aandacht voor 
het leren toepassen van praktische vaardigheden. 
 
Evaluatie  
Aan het eind van de cursus. De resultaten worden verwerkt in een rapportage met 
aanbevelingen. 
 
 


