De mens als uitgangspunt voor goede zorg,
zodat deze voor zowel werknemer als zorgvrager
gezonder en menselijker wordt.

Onze visie
We streven naar een gezonde gezondheidszorg, gezond voor alle
spelers in deze sector. Dit geldt voor zowel de zorgvrager, de
medewerker als de organisatie. Dit willen we bereiken door de unieke
mens als individu centraal te stellen.
Menselijk handelen is altijd verbonden met beweging. De manier
waarop iemand zich beweegt of bewogen wordt heeft een grote
invloed op die persoon. Dit gaat over de zorgvrager, de zorgverlener
en daarmee de gehele organisatie. We bieden dus meer dan een
til- en verplaatsmethode, we leren mensen bewust beweging uit te
voeren. Dit leidt naar ontwikkeling van een gezonde zorgvrager,
zorgverlener en organisatie.
Ons uitgangspunt is het
bewust worden,
begrijpen en creatief
kunnen veranderen van
dagelijkse bewegingen.
Op deze manier krijgt de
mens de regie over zijn
eigen lichaam weer
terug.

Iedereen beweegt en iedereen beweegt anders.
Vanuit deze visie bieden wij onze diensten aan.
Een van deze diensten is het Niveb-Kinaesthetics programma.
Niveb heeft dit programma zo gevormd dat fundamentele
wetenschappelijke kennis en de ontwikkeling van de cursist zijn
eigenbeweging in harmonie samen gaan. Hierdoor is het een
begrijpelijk en toepasbaar programma geworden.

Op dit moment richten wij ons voornamelijk op zorgmedewerkers.
Hierbij kan men denken aan verzorgenden, verpleegkundigen,
therapeuten maar ook mantelzorgers.
Ook bieden we zorgorganisaties themaspecifieke scholingen en
begeleidingen aan. Hierbij kunt u denken aan decubitus en
beweging, omgang met contracturen, het positioneren van cliënten
en het eenvoudig gebruik van hulpmiddelen.
Onze scholingen zijn in-company trainingen, zodat het mogelijk is
flexibel en realistisch te scholen.
Verder zijn wij een kenniscentrum en leveren wij ondersteunende
diensten aan onze trainers.

Kwaliteit
Wetenschappelijk gefundeerd
Continu innovatief
Jarenlange ervaring

Inmiddels hebben wij de beschikking over verschillende trainers in
binnen- en buitenland die aan onze kwaliteitscriteria voldoen.
Bent u geïnteresseerd in tevreden zorgcliënten, gezonde
medewerkers, een effectievere organisatie en benieuwd wat
Niveb-Kinaesthetics hieraan bij kan dragen? Neemt u gerust contact
met ons op om samen te bekijken wat we voor u kunnen betekenen.
Niveb is een transparante organisatie die kennisdeling vooropstelt.
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