
Immerse Yourself – The Science of Skin Protection
– Als er een basiscursus ‘Zitten 101’ zou bestaan, zou dit het zijn! Standaard houdingen zullen 
worden behandeld, en de principes van aanpassingen of orthopedische hulpstukken zullen 
worden toegelicht. De overwegingen bij verschillende zitkussens en rugleuningen zullen 
worden bekeken met als doel het maximaliseren van de functionaliteit voor de eindgebruiker. 
Dit is een goede cursus voor de beginner, en een leuke aanvulling voor de meer ervaren 
adviseur of therapeut.

Beyond the Seat – Optimizing Postural Supports for Function 
– Deze cursus gaat een stap verder dan de keuze van het zitkussen, met de nadruk op 
aspecten van houding, ondersteuning, druk en uiteindelijk het selectieproces van producten. 
Veel van deze factoren hangen met elkaar samen en ze beïnvloeden elkaar vaak. Zithouding 
beïnvloedt zowel functionele activiteiten als de fysiologische systemen van het lichaam. We 
zullen niet alleen de zitting van de stoel bekijken maar ook de rol van een goede rugsteun bij 
het kussen, houding en functie van de eindgebruiker.

Facing Forward – What’s Up with Head and 
Neck Supports 
– Veel eindgebruikers die gebruik maken van een elektrische 
rolstoel hebben een hoofdsteun nodig als onderdeel van 
hun zitsysteem. Een hoofdsteun kan worden gebruikt als 
ondersteuning voor rustperiodes of in alternatieve posities 
zoals gekanteld of achterover leunen. Het kan ook een integraal 
onderdeel zijn van de bediening van een elektrische rolstoel. Deze 
cursus behandelt de geometrie van de menselijke schedel en het 
bereik ervan, bewegingen en de invloed van een zittende houding 
op hoofdoriëntatie. 

Building Blocks for Success with Early Intervention Seating & 
Mobility
– Hoe eerder hoe beter, is hier echt van toepassing; en er is wetenschap om het te bewijzen! 
De voordelen van gestroomlijnd, ergonomisch zitten ter ondersteuning van de zich 
ontwikkelende wervelkolom, bekken oriëntatie en het potentieel om de functie te verbeteren 
zullen worden bekeken. Recent op bewijs berust onderzoek zal ook worden besproken, en 
case studies zullen de waarde illustreren van zelfgeïnitieerde mobiliteit bij het behalen van 
succesvolle resultaten van onze jongste cliënten.

When Lymphedema Impedes Seating and Mobility 
– Lymfoedeem is veel meer dan „overmatige zwelling van de onderste ledematen“. Deze 
diagnose stelt aanzienlijke uitdagingen voor alle aspecten van mobiliteit en activiteiten 
van dagelijks leven. Met betrekking tot hulpmiddelen voor ondersteunende mobiliteit 
zijn juiste metingen van oedemateus weefsel noodzakelijk. Case studies zullen worden 
gepresenteerd om mogelijke risico‘s en complicaties van onvoldoende ondersteuning 
te illustreren en ongepaste mobiliteitsapparatuur. Evaluatie- en meettechnieken zullen 
worden besproken, en er zullen ook enkele oplossingen voor positionering en mobiliteit 
worden gepresenteerd.

Pivotal Points of Seating and Repositioning
– Afschuiving is de enige kracht die we bij niemand willen hebben! Technologieën 
zijn ontwikkeld om de hoeveelheid schuifkracht of verplaatsing van het 
rugondersteuningsoppervlak te verminderen bij het achterover leunen van de 
eindgebruiker. Er zijn echter nog veel andere factoren die de hoeveelheid schuifkracht 
vergroten bij een eindgebruiker met achterover leunen. Deze sessie zal de mechanica van 
leunsystemen, schuifreductie en de extrinsieke factoren bekijken.

Seating the Bariatric Client
– De focus van deze cursus is onderzoeken hoe om te gaan 
met overmatig weefsel bij het voorschrijven van zit- en 
rugsteunoppervlakken en mobiliteitshulpmiddelen voor 
de bariatrische cliënt. Leer enkele tips om de rolstoel te 
configureren voor een eindgebruiker met een maatje meer.

Matrx® Seating and Infection Prevention and Control
– De wereld is onlangs opgeschrikt door de COVID-19-pandemie. Alle industrieën zijn 
getroffen en hebben de manier waarop mensen werken en diensten verlenen moeten 
veranderen. Deze presentatie zal zich richten op de ketting van infectieoverdracht en 
de manieren om die te doorbreken in relatie tot zitten en mobiliteit. Deelnemers krijgen 
informatie gerelateerd aan routine-, contact-, druppel- en luchtvoorzorgsmaatregelen. 
Aanvullende voorzorgsmaatregelen tijdens de pandemie zullen worden vergeleken met 
routinepraktijken tijdens niet-pandemie tijden. Er zal speciale 
aandacht worden besteed aan goede handwastechnieken 
en methoden. Voorbeelden en case studies omvatten 
componenten van beoordeling en besluitvorming 
met betrekking tot het gebruik van een passend 
beschermingsniveau. Pathogenen worden geclassificeerd 
volgens de vereiste methoden voor infectiecontrole. Discussie 
over technische beheersmaatregelen met betrekking tot de 
bronnen van infectie zullen we bekijken tegenover de nieuwste 
beschikbare producten voor zitten en mobiliteit.

Vanuit Invacare bieden wij een aantal webinars aan die u gratis via Skype kunt volgen. De webinars gaan over verschillende 
relevante onderwerpen die betrekking hebben op zitten en positioneren. De webinars zullen elk een uur in beslag nemen.

De onderwerpen zullen in het Engels worden behandeld. De volgende onderwerpen zullen te volgen zijn:

Heb je interesse? Een webinar bijwonen is simpel. Stuur een mailtje naar sbosman@invacare.com. Geef hierbij je naam en je gewenste datum dat je de webinar wilt 
bijwonen door,  uiterlijk 2 dagen voor de datum van de betreffende webinar. Je krijgt dan van ons een Skype uitnodiging in je mail.

Hopelijk zien we je snel bij een Skype webinar!

08/06/2020 - 
15:00 tot 16:00

09/06/2020 - 
15:00 tot 16:00

23/06/2020 - 
15:00 tot 16:00

24/06/2020 - 
15:00 tot 16:00

25/06/2020 - 
15:00 tot 16:00

26/06/2020 - 
15:00 tot 16:00

30/06/2020 - 
15:00 tot 16:00

1/07/2020 -  
15:00 tot 16:00

12/06/2020- 
15:00 tot 16:00

10/06/2020 - 
15:00 tot 16:00

11/06/2020 - 
15:00 tot 16:00

04/06/2020 - 
15:00 tot 16:00

07/07/2020- 
16:00 tot 17:00 

02/07/2020 - 
15:00 tot 16:00

06/07/2020 - 
15:00 tot 16:00

05/06/2020 - 
15:00 tot 16:00

Invacare webinars zitten & positioneren


