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Welkom bij de Invacare Academy

Bij Invacare zijn we trots op onze positie als één van de marktleiders binnen onze 
industrie. Met onze vooruitstrevende en innovatieve ontwikkelingen, ons 
uitgebreide productassortiment en onze hoge kwaliteit van service ondersteunen 
wij mensen die hulpmiddelen gebruiken bij het uitvoeren van hun functie. 

Wij hebben onze trainingen gebundeld in de Invacare Academy. Hiermee bieden wij 
een verscheidenheid aan opleidingen en trainingen aan met als doel het 
overbrengen van kennis met betrekking tot de Invacare producten.

De trainingen worden op locatie verzorgd of bij Invacare waarbij de producten 
altijd fysiek aanwezig zijn. 
De training is altijd zo opgebouwd dat door middel van “hands-on” sessies de 
cursisten telkens zelf de producten zien, gebruiken en testen. 
Op verzoek stellen wij ook een specifieke training samen.

Voor wie

Deze brochure van Invacare Academy voor Care producten richt zich primair op 
mantelzorgers. U gebruikt frequent een hulpmiddel voor de zorg van een dierbare. U 
tracht dit zo comfortabel mogelijk te doen, enerzijds voor de zorgbehoevende, maar 
tegelijk ook voor uzelf. 

Elke cursus is afgestemd op de eisen van personen voor wie kennis en vaardigheden 
van zorg gerelateerde werkzaamheden van belang zijn bij de uitvoering van hun 
werkzaamheden.

Als u de in deze brochure genoemde trainingen wilt volgen, neem dan 
contact op met onze medewerker.

Na deze training ontvangt u een aanwezigheidsattest en tal van brochures .

Joke Hostyn  Clinical Solution Specialist Care  jhostyn@invacare.com



4

Tilliften en liftmatten: correct gebruik en handige tips

Inhoud training

Transfers uitvoeren met een persoon met een beperking is niet altijd evident. Veelal wordt 
het inschakelen van een tillift uitgesteld omdat dit een grote stap is in de zorg of omwille van 
de snelheid. Dit is niet altijd de juiste beslissing voor de zorgbehoevende alsook voor u als 
mantelzorger. Een optimaal comfort en een zo min mogelijke fysieke belasting van zowel de 
zorgbehoevende als de mantelzorger is van groot belang.  

In deze training krijg je meer inzicht in het belang van tilliften. Daarnaast wordt er een 
overzicht gegeven van de verschillende soorten tilliften en liftmatten. 
Na een theoretische uitleg volgt een hands-on sessie om producten correct te leren 
gerbuiken. Ook het oefenen van bepaalde moeilijke situaties kan hier aan bod komen. 

Aan het einde van deze cursus beschikken de deelnemers over voldoende kennis en 
know-how omtrent tilliften en liftmatten. 

Agenda

• Actieve en passieve tilliften: verschillen en hun
voor– en nadelen

•

• Onderhoud van de tillift en de liftmat

Voor wie is deze training geschikt?

• Mantelzorgers die hun kennis willen bijschaven
omdat ze al een tillift gebruiken of omdat deze
deel kan uitmaken van de zorg

Duur training

• 2.5 uur

Liftmatten: verschillen en het correct
aanbrengen ervan

Hands-on: correct uitvoeren van
verschillende transfers

•
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 Decubitus: Bedden en matrassen als onderdeel van de 
behandeling 

Inhoud training

Decubitus is een veel voorkomend 
gegeven bij mensen met ernstige 
beperkingen. Vaak wordt dit pas 
opgemerkt als de wonden duidelijk te zien 
zijn. Inzicht in "wat is decubitus" zorgt 
ervoor dat er tijdig kan worden 
ingegrepen en er reeds preventief kan 
gewerkt worden. 

Er bestaan allerhande hulpmiddelen om 
decubitus te voorkomen en om te 
behandelen. In deze training worden de 
matrassen en de bedden van dichterbij 
bekeken.

Een theoretische uitleg is natuurlijk 
belangrijk maar ook het kennismaken met 
de producten. Deze zullen aanwezig zijn 
zodat u als mantelzorger de producten kan 
uittesten. 

Agenda

• Decubitus: een korte maar complete uitleg

• Matrassen: Soorten en de keuze ervan

•  Bedden: waarom belangrijk en een
overzicht van de verschillende soorten

• Onderhoud van bedden en matrassen

• Kennismaken met de producten

Voor wie is deze training geschikt?

• Mantelzorgers die zorg dragen voor mensen
waarbij decubitus een mogelijks risico is of
reeds aanwezig is of was.

Duur training

• 2.5 uur



 ADL hulpmiddelen: een overzicht en het doel van het gebruik  

Inhoud training

ADL-hulpmiddelen worden zeer frequent 
gebruikt. Er is ook een overvloed van deze 
hulpmiddelen te vinden in de 
gespecialiseerde winkels of op het internet. 

In deze training wordt het compleet 
assortiment van Invacare hulpmiddelen 
overlopen. Met deze kennis kan je als 
mantelzorger je dierbare adviseren, en 
bijstaan in de keuze en het juist gebruik 
van het hulpmiddel. 

Agenda

• Loophulpmiddelen

• Verpleegbedden

• Matrassen

• Sanitaire hulpmiddelen

Voor wie is deze training geschikt?

• Mantelzorgers die hun algemene kennis rond
ADL-hulpmiddelen willen bijschaven om de
persoon waar ze zorg voor dragen te
adviseren en bij te staan.

Duur training
• 2.5 uur

Tilliften•
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Locatie Invacare Academy

Adres

Invacare N.V. 
Autobaan 22 
8210 Loppem

Contact: 

Joke Hostyn 
jhostyn@invacare.com
+32 475 87 08 64

Er is voldoende parkeergelegenheid.

© 2018 Invacare International Sàrl. Alle rechten voorbehouden. Invacare behoudt zich het recht voor om specif icaties te wijzigen zonder vooraankondiging.

+32 (0)50 83 10 10 
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