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Preventie van RSI, Nek- & Rugklachten
HUMANE en TECHNISCHE ERGONOMIE
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Preventie RSI, Nek- & Rugklachten
Aanleren veilig lichaamsgedrag
Praktijkgerichte opleiding die de oorzakelijke relatie uitlegt tussen fout lichaamsgebruik, fout
afgestelde ergonomie met het ontstaan van overbelasting en lichaamsklachten tot gevolg.
Groepsgewijs met praktijk:
► last, lastarm en overbelasting
► rugklachten, lumbago, hernia, de oorzaak
► praktijk veilig ruggedrag, rug op slot en GHT
► stoel & bureau, veilig zitten en opstaan
► nekklachten en beeldscherm
► schouder- arm en klavier/muis en RSI
► nek- , rug- en RSI Preventieoefeningen

PC - ERGONOMIE
Correcte bureelergonomie: WPA / WPS
WerkPlekAnalyse met PreventiePas en /of WerkPlekScholing
met Coaching.
.
Je werkplek correct ergonomisch afstellen.
Individueel met praktijk en werkplekbezoek.
►welke knoppen zitten aan je stoel en hoe gebruiken
► instellen van de juiste zithoogte
► afstellen van de rugleuning en de lendensteun
► werken met of zonder armlegger
► juiste hoogte en helling van uw beeldscherm, spiegeltest
► schouder- armpositie en plaats van klavier/muis

BASIS DAGOPLEIDINGEN
1. OPLEIDING voor bedrijven met VASTE WERKPLEKKEN
-

Groepsgewijze opleiding: Preventie RSI, Nek-& Rugklachten van 9-12 u.
Individuele werkplekanalyse & afstelling

2. OPLEIDING voor bedrijven met FLEX-OFFICE of CALL CENTER
-

Groepsgewijze opleiding 3 u: veilig lichaamsgedrag en zelf correct leren afstellen.
Coaching op de werkvloer, men stelt ZELF af, de coach begeleidt.

3. OPLEIDING voor bedrijven met MEDEWERKERS Intern/Extern en FLEX WERKPLEKKEN
-

Groepsgewijze opleiding 3u: veilig lichaamsgedrag en zelf correct leren afstellen.
Coaching op de werkvloer, men stelt ZELF af, de coach begeleidt.
Ergonomisch autorijden: afstellen stoel-zithouding, in- & uitstappen.

WORKSHOPS ½ DAGOPLEIDINGEN
REFRESHING basis: vooral praktijk + oefeningen + bespreking eigen werkplekafstelling
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PC-Ergonomie
Preventie RSI, Nek-& Rugklachten
Groepsgewijze opleiding 3 uur
Combinatie van theorie & praktijk, interactief & dynamisch.
Gedragsverandering, hoe ons lichaam veilig gebruiken.
Vlotte kledij gewenst.

BackPerfect® Praktijk
■ Voelen, rug Bol of Op Slot
■ Lijnrechtershouding / GewichtHeffersTechniek
■ Veilig zitten, diverse mogelijkheden
■ Goede oefeningen

RSI Perfect
■ Arm- Schouder gebruik
■ Plaats van muis & klavier
■ RSI Preventieoefeningen

Neck Perfect
■ Hoe steekt de nek in elkaar
■ Relatie nekklachten & beeldscherm
■ Beeldscherm & toebehoren
■ Goede oefeningen
www.step-belgie.com

STEP vzw

T 03 257 14 87

info@step-belgie.com

WPA/ WPS
Werkplek /Analyse/ Scholing
Correcte technische ergonomie zal veilig lichaamsgedrag bevorderen.
Heb je een vaste werkplek of is het een Flex –plek ?
Analyse/Afstelling met werkplekpreventiepas, Coaching met zelf leren afstellen.

Coaching – Zelf afstellen
■ Wat zijn de mogelijkheden en hoe
gebruiken
■ Correct voor uzelf leren afstellen
■ Automatiseren

WPA bureau
■ Afstellen stoel/bureau/beeldscherm
■ Instellen juiste hoogte beeldscherm.
■ Klavier, Muis en toebehoren

WerkPlekPreventiePas
■ Pas met de optimale individuele
afstelling
■ Belangrijke aandachtspunten
■ Aanbevelingen
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BACKPERFECT
PERFECT in PREVENTIE
Bij het begin en het einde van de opleiding wordt een kennistoets over de rug
en bureelergonomie afgenomen. Ook een bevraging naar lichaamsklachten is mogelijk
met analyse en verwerking in grafieken.
Verslag van het individueel werkplekbezoek met correcties en aanbevelingen.

Kennis - Toetsen
■ BackPerfect ® Basis Rugkennis
Wat weet je over de rug en rugklachten

■ PC – Ergonomie
Wat weet je over bureelergonomie

Step-Filmservice
De opleiding wordt ondersteund door
filmpjes op het internet
Ga naar: www.stepfilmservice.nl
Als login gebruik je: PCE

Professioneel verslag
WPA-verslag voor de preventiedienst
van de individuele bezoeken met de analyses,
eventuele aanbevelingen en/of nog uit te
voeren aanpassingen
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