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Basiscursus: Stigah Keurmeester Hoog-Laag bedden
Datum: 18 december 2018
In hoog/laag bedden is meer techniek verwerkt dan voorheen. Dat
maakt een bed kwetsbaar. Ook worden de eisen waaraan een bed
moet voldoen steeds verder aangescherpt. Tegelijkertijd is het voor de
medewerkers en cliënten van groot belang dat zij weten dat de
hoog/laag bedden veilig zijn. Regelmatig keuren is dan de enige optie.
Doel
In deze cursus leren medewerkers hoe zij de veiligheid van hoog-laag
bedden centraal stellen door volgens het Stigah protocol te keuren.
Zowel de theorie als de praktijk komen aan de orde.
In de cursus leren de deelnemers stap voor stap hoe en wat ze moeten
keuren om incidenten te voorkomen.
Voor wie
De cursus is voor iedereen die Stigah keurmeester hoog-laag bedden
wil worden en werkt bij een Stigah erkend bedrijf. Voorwaarde om
keurmeester te worden is dat men de toets aan het einde van deze
cursus dag met voldoende resultaat afsluit en dat de werkgever
verklaart dat de deelnemer bevoegd is NEN3140 keuringen uit te voeren. Zie ook het
aanmeldingsformulier.
Inhoud van de cursus
• Keuring: waarom, wanneer en door wie
• Uitvoering en opbouw van de diverse typen bedden
• Risico’s bij het gebruik van hoog-laag bedden
• Beoordelen of de combinatie matras en bed aan de veiligheidsnormen voldoet
• De administratieve afhandeling van de keuring
De theorie wordt afgewisseld met praktijkopdrachten en wordt afgerond met een toets. Na het
voldoen aan de eisen van de toets kan de deelnemer zelf hoog- laag bedden keuren volgens het
Stigah protocol.
Duur van de cursus
De cursus neemt één dag in beslag en duurt van 9.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn maximaal 10
plaatsen beschikbaar.
Inschrijven
In verband met de organisatie vernemen wij graag voor 18 november 2018 van u of u wilt
deelnemen aan deze cursus. Wij verzoeken u vriendelijk de aanmeldingsformulieren, per
deelnemer, terug te mailen naar info@Stigah.nl

Prijs: € 375,= p.p. excl. BTW, inclusief cursusmateriaal, koffie/ thee en lunch.
*internet: www.stigah.nl *Email: info@stigah.nl *KvK Amsterdam: 52239985 *
bankrekeningnummer. NL72ABNA0470114517
Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden, te downloaden via onze website, van toepassing.

