Uitgave juni 2022
Om u te informeren over alle ontwikkelingen binnen Niveb, sturen we u deze Niveb Journal

Laatste nieuws:
Op 09 juni 2022 is er een interessante
pleidooi van Robby Vandevyvere
online gezet.
Titel: Zorgen zonder je rug te belasten.
https://infuus.be/2022/06/09/zorgenzonder-rug-belasten/

Publicatie Physioswiss en Ergotherapie Nederland
Sinds 2017 is Niveb een onafhankelijk scholingsinstituut. De
Kinaesthetics scholingen die we aanbieden zijn in eigen beheer
ontwikkeld. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van aangeleerde
kennis, maar er is ook heel veel eigen onderzoek gedaan. Tijdens dit
eigen onderzoek zijn er opvallende zaken aan het licht gekomen.
Hier hebben Robby Vandevyvere en ondergetekende een artikel
over geschreven. Nadat we dit bij verschillende redacties hadden
aangeleverd kregen we uit onverwachte hoek interesse voor het
stuk: Physioswiss en Ergotherapie Nederland. Zij wilde dat we dit
opiniestuk zouden beargumenteren met feiten. Toen dit is gebeurd
hebben beide vakbladen besloten ons artikel in zomer 2022 te
plaatsen.
Prijsaanpassing
Voor het eerst in 20 jaar worden de prijzen van de Niveb-Kinaesthetics cursusboeken verhoogd. Dit heeft
te maken met de stijgende prijzen van onze toeleveranciers. De nieuwe prijzen voor binnen de EU zijn:
Basiscursus € 30,- (incl. Ordner), Vervolgcursus € 20,-, Implementatiecursus € 40,-. Bij de Vervolg- en
implementatiecursus wordt geen ordner geleverd. De prijs in Zwitserland voor het Basiscursusboek
bedraagt CHF 50,-. Al ons lesmateriaal is vrij van BTW.
Health-Holland
Vanuit het Nederlands ministerie VWS is Health-Holland opgezet. Zij organiseren meerder keren per jaar
een evenement waar innovaties zich kunnen voorstellen en begeleid worden naar een hoger plan.
Hiervoor had Niveb zich aangemeld. Een team van vijf personen heeft in Februari hard gewerkt om een
product op basis van Niveb-Kinaesthetics aan te bieden. De doelgroep hiervan:
eerstelijnsgezondheidszorg medewerkers.
Doel was om de fysieke
belasting van de
mantelzorger omlaag te
brengen. Na de presentatie
meldde de
toelatingscommissie dat dit gedachtegoed een transitie binnen de zorg teweeg kan brengen. Niveb is nu
in gesprek met Hogescholen en Universiteiten om te onderzoeken wat het effect kan zijn van NivebKinaesthetics op de gezondheidszorg. Tijdens de oriënterende gesprekken bleek al wel dat de
gesprekspartners onder de indruk waren van het aanbod.

Praktijkbegeleiding door uw Trainer
Tijdens trainingen en scholingen werd er
door cursisten vaak de wens geuit om te
zien hoe de trainer een specifieke situatie
op zou lossen. Ook kwam er vaker de vraag
van leidinggevenden om hen te helpen om
medewerkers te motiveren om aan
scholing deel te nemen. Vanuit deze
vragen is er een aanbod ontstaan dat we u
graag willen voorstellen. NivebKinaesthetics praktijkbegeleiding door een
trainer. Samen met uw medewerkers gaan
we aan het werk in de zorg. Terwijl we daar
zijn kunnen we situaties analyseren en
samen met de collega naar oplossingen
zoeken.

Als de deelnemer niet naar de Kinaesthetics cursus kan, dan gaat de cursus naar de cursist !
Interesse? Neem dan contact op via info@niveb.com.
Vervolg en/of Implementatiecursus
Tijdens het reguliere Niveb-Kinaesthetics scholingstraject komen na
de basiscursus de vervolgcursus en de implementatiecursus. Het is
niet altijd mogelijk om deze cursussen binnen de eigen organisatie
te plannen. Daarom heeft K-Plus in Solingen en DIPA in Aken
aangeboden om hun vervolg- en implementatiecursussen open te
stellen voor externen.
Kplus:
Data Vervolgcursus: 26, 27 september & 20, 21 oktober 2022
Start Implementatie cursus: 24 november 2022
Verdere informatie bij mevr. K. Raddatz: katharina.raddatz@Kplus.de
DIPA
Data Basiscursus:
17-19 oktober 2022
Verdere informatie bij de heer St. König: SKH@DIPA.de
Via deze twee emailadressen kunt u zich natuurlijk ook aanmelden.
.
Actieve Trainers.
Sinds 2022 zijn er twee extra trainers werkzaam met
Niveb-Kinaesthetics. Zij zijn inmiddels actief binnen hun
eigen werkvelden. Dit heeft al mooie resultaten
opgeleverd. Paul Broens (NL) heeft op de dag van de
verpleging Niveb-Kinaesthetics binnen het Sint
Jansgasthuis te Weert voorgesteld. Binnen de GORS
zorgorganisatie in Goes doceerde hij de eerste Module
van de Basiscursus.
Robby Vandevyvere is inmiddels actief binnen WestVlaanderen. Beide trainers weten steeds weer interesse
te wekken en mensen te motiveren om anders te kijken
naar het bewegen van zorgontvangers.
Robby Vandevyvere

Paul Broens

