
                                                                                                           
 
 

Bent u ook geïnteresseerd in een Beddencoach training? Neem dan gerust contact met ons op via; 

wissner-bosserhoff Nederland B.V. – Amstelwijckweg 2 - 3316 BB Dordrecht. -  Tel.:+31 (0)78-6521850 

Jack Aarts – Nationaal Beddencoach - GSM: +31 (0)6 51844227 – Email: Jack.Aarts@wi-bo.eu  

Zie ook: www.beddencoach.com én www.positieveligbeleving.nl  
 
 

De waarde van een Bedden Coach Training ! 
 

“Kennis is door studie, onderzoek of oefening verkregen informatie  
welke waarde heeft voor uw organisatie!” 

 
“Je kan wel bevoegd zijn om een bepaalde handeling uit te voeren,  

echter daarmee ben je nog niet bekwaam!” 
 

“Maak haast als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt!” 
 
 
Zie ook: www.beddencoach.com  
 
De wissner-bosserhoff – Linet holding ontwikkelt, produceert en levert hoogwaardige zorgkamer 
inrichtingen, waaronder zorgbedden en zorgmeubilair.  Sinds 2010 verzorgt het bedrijf ook een 
trainingsprogramma om uit uw waardevolle investering maximaal rendement te halen! 
 
“Bedden Coach Training” (BCT) : 
De doelstelling van de wissner-bosserhoff Bedden Coach Training, is het verruimen, optimaliseren 
én duurzaam vastleggen van productgerichte kennis omtrent het gebruik van uw zorgbedden en 
bijhorende randproducten (zoals bijvoorbeeld matras, accessoires en dergelijke).  
Inmiddels zijn er in Nederland en België, al meer dan 1000  Beddencoaches, opgeleid en actief! 
 
“Expert Cliënten Transfer Training” (ECT) : 
De doelstelling van deze training is het optimaliseren, vereenvoudigen én beheersen van de 
kennis omtrent het transfereren/verplaatsen van zorgvragers in en om uw zorgbed! Eenvoudige 
overdraagbare ergonomische handelingen voor verpleegkundigen en paramedici maken het werk 
makkelijker, lichter en leuker!   
 

• De opleiding bestaat uit een sensibilisatie en een praktijkgericht deel.  
• Tijdens de sensibilisatie wordt de noodzakelijke basiskennis aangeleerd in verband met 

rug belasting in het algemeen en in de verzorgingssector in het bijzonder.  
• Het toepassen van verplaatsingstechnieken is gebaseerd op een welbepaalde filosofie. 

De filosofie bestaat er in om eerst na te denken over een aantal basisregels waarbij we 
vooral rekening houden met het eigen comfort als verpleegkundige/verzorgende maar 
ook met het comfort van de bewoner/patiënt. Hierbij wordt heel veel aandacht besteed 
aan het gebruik van de mogelijkheden van het bed en het gebruik van hulpmiddelen. 

• Het tweede deel omvat de praktijk. Op een interactieve manier worden de basisprincipes 
omgezet in basistechnieken. Deze worden nadien aangevuld met zoveel mogelijk 
varianten en praktijkvoorbeelden.  

• Voor sommige doelgroepen (intensieve zorgen, mensen met een handicap, revalidatie, 
neurologie, enz…) zijn de basistechnieken soms onvoldoende. Daarom kunt u een beroep 
doen op de ergonoom van wissner-bosserhoff om samen naar specifieke 
verplaatsingstechnieken of oplossingen te zoeken. 

 
 

mailto:Jack.Aarts@wi-bo.eu
http://www.beddencoach.com/
http://www.positieveligbeleving.nl/
http://www.beddencoach.com/


                                                                                                           
 
 

Bent u ook geïnteresseerd in een Beddencoach training? Neem dan gerust contact met ons op via; 

wissner-bosserhoff Nederland B.V. – Amstelwijckweg 2 - 3316 BB Dordrecht. -  Tel.:+31 (0)78-6521850 

Jack Aarts – Nationaal Beddencoach - GSM: +31 (0)6 51844227 – Email: Jack.Aarts@wi-bo.eu  

Zie ook: www.beddencoach.com én www.positieveligbeleving.nl  
 
 

Prijs per dagdeel (ochtend of middag, 4 uur): € 375,00 exclusief 21% BTW.  
 
Deze bijscholing wordt gegeven door onze Product manager Koen De Doncker.  
 
 
Het uiteindelijk streven van wissner-bosserhoff is dat uw Beddencoaches het zorgbed en de 
eventuele transfers van de zorgvragers volledig beheersen in al zijn facetten!  
Belangrijke doelstelling hierbij is het maximaliseren van de cliënt veiligheid, productveiligheid en 
uw rendement op de gemaakte investeringen. 
Als Bedden Coach coördinator  merkt u onmiddellijk dat het zelfvertrouwen omtrent het gebruik 
van het zorgbed toeneemt.  
Uw zorgvragers profiteren onmiddellijk van een verbetering in het benutten van de faciliteiten van 
het zorgbed en het optimaliseren van de transfers van de zorgvragers. 
De eventuele kans op (kleine) misverstanden rondom het gebruik van het zorgbed neemt direct 
af! Hierdoor is een Bedden Coach Training direct kostenbesparend voor uw organisatie! 
 
Let op: deze trainingen zijn praktijkgericht. Hierdoor is het advies om een groepsgrootte van 
maximaal 10 deelnemers aan te houden. Bij een groter aantal deelnemers worden meerdere 
sessies georganiseerd. Deze training is een extra service van wissner-bosserhoff! 
De waarde van deze belangrijke opleiding en service bedraagt  € 350,-  per groep van  
maximaal 10 deelnemers.  
Attentie!: de initiële Bedden Coach Training na levering verzorgen wij geheel GRATIS voor u! 
 
Voor de “Expert Cliënten Transfer” (ECT) training vragen wij slechts een geringe bijdrage. 
Hiervoor sturen wij u met alle plezier een geheel vrijblijvende prijsopgave!   
 
 
Belangrijke aspecten welke tijdens de ECT en BCT training ter sprake komen zijn o.a.: 
 

• het scheppen van een veilige werkomgeving, voor cliënt én medewerker, rondom het bed. 
• het respecteren van de veiligheidsnormen tijdens het gebruik van het bed en bij de 

transfers van de zorgvrager 
• het volgens de ARBO wet op de juiste manier veilig werken met én rondom het zorgbed 
• het bevorderen van veilig én cliënt gericht gebruik van de (gedeelde) bedhekken. 
• het behandelen, verduidelijken én vertalen van alle instelmogelijkheden van het bed naar 

voordelen voor de cliënt én instelling/personeel.  
• Hoe ontzie ik als zorgverlener het eigen lichaam, door middel van het toepassen van de 

juiste transfertechnieken. 
• hoe houd ik het bed in de juiste en verantwoorde hygiënische staat. 
• signaleren/rapporteren van mogelijke technische afwijkingen van bedden en accessoires. 
• het luisteren naar praktijkvragen en opmerkingen van de gebruikers en het beantwoorden 

van hun vragen. 
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Door het verruimen van deze waardevolle kennis wordt: 
 

• voor organisatie/instelling het rendement in gemaakte investering gemaximaliseerd. 
• de zorgverlener in staat gesteld om de verkregen productkennis direct en voor lange 

termijn in de praktijk toe te passen. 
• de veiligheid in de omgang met de zorgbedden geoptimaliseerd. 
• de veiligheid en zelfredzaamheid voor de zorgvrager geoptimaliseerd. 
• het gevoel van welzijn bij de zorgvrager geoptimaliseerd. 
• de zorgverlener de mogelijkheid geboden om voor het gebruik van de verpleegbedden 

een protocol op te stellen.  
• deelnemer opgeleid voor het instrueren van collega’s en bewaakt zo de productveiligheid 

en het rendement.  
 
 
 
 
 
 
 
Uw trainers zijn: 
 
 
Koen de Doncker:                                  Jack Aarts: 
         (ECT)                                                                                                   (BCT) 
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Enkele afspraken om de BCT en ECT  training in goede banen te leiden: 
 
De training is praktijkgericht en wordt op een nader af te spreken locatie gegeven. Het is 
wenselijk om minimaal 4 deelnemers (bijv. Ergo Coaches) per instelling/locatie/afdeling te 
selecteren. 

• trainingen worden altijd in overleg met de trainer gepland! 
• het inplannen van een training moet bij voorkeur 1 maand van tevoren bekend zijn. 
• maximaal aantal deelnemers per training: 10 cursisten. 
• minimaal aantal deelnemers per training: 4 cursisten. 
• elke organisatie wijst een Bedden Coach coördinator als contactpersoon aan. 
• deelnemers moeten hun volledige naam met voorletter én functie opgeven. 
• indien gewenst en mogelijk bij voorkeur eerst een kennismaking en intakegesprek op 

locatie. 
• voorafgaand aan de Bedden Coach Training worden de inschrijfformulieren gecontroleerd 

op juistheid naam én functie van de kandidaat. Daarna worden de inschrijfformulieren 
door de kandidaten afgetekend! Vanuit de persoonsgegevens, zoals vermeld op het 
inschrijfformulier, wordt het Bedden Coach certificaat samengesteld en door de trainer 
van een handtekening voorzien. Het getekende Bedden Coach certificaat wordt door 
wissner-bosserhoff (persoonlijk of per post) teruggegeven aan de nieuwe Bedden Coach. 

• na afloop van de Bedden Coach training wordt een groepsfoto gemaakt. Deze groepsfoto 
wordt geplaatst op de Bedden Coaches website en beschikbaar gesteld aan de nieuwe 
Bedden Coaches. 

• om een optimale correspondentie tussen trainer en cursist te garanderen wordt, indien 
beschikbaar, het emailadres van de interne Bedden Coach Coördinator gevraagd. 
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