
 
 

 

Marktleider in houdingsmanagement! 

De nieuwste ontwikkelingen   
 

Houdingmanagement, nieuwe  E-learning, hulp bij opzetten houdingsbeleid, nieuw product.  
 
Presentatie Houdingsmanagement op de Zorgtotaalbeurs   
Innocare stond op de zorgtotaalbeurs te Utrecht. Nieuw dit jaar was dat er de mogelijkheid was om 
elke dag een presentatie te geven in het theater. Deze kans hebben we met beide handen 
aangegrepen en zo hebben wij een presentatie gegeven over het steeds groter groeiende onderwerp 
‘houdingsmanagement’.   
 
Vier verschillende houdingen beïnvloeden  
Houdingsmanagement houdt in het positief beïnvloeden van de vier verschillende houdingen die we 
elke 24 uur afwisselen, namelijk liggen, zitten, staan en lopen. We zijn de diepte in gegaan hoe je de 
kwaliteit van leven van de cliënten kan verbeteren, de zorgzwaarte kan verminderen en besparing 
van kosten kan doorvoeren. In de afgelopen jaren heeft Innocare met haar kennis, vaardigheden en 
middelen al binnen meerdere zorgorganisaties geholpen een goed 24 uurs houdingsmanagement 
beleid op te zetten.  
 
Houdingsmanagement beleid  
De presentaties op de beurs waren een groot succes en de aanwezigen verlieten de zaal gemotiveerd 
met nieuwe ideeën en genoeg stof tot nadenken. 
Heb je zelf ook ideeën om binnen jouw organisatie het houdingsmanagement beleid op te zetten en 
wil je hierover sparren? Klik dan hier voor een contact verzoek om samen te brainstormen en te 
bekijken welke stappen ondernomen kunnen worden.   
 
E-learning 
Om de basiskennis over houdingsmanagement op een andere leuke, eenvoudige manier te vergroten 
hebben wij binnen Innocare een E-learning ontwikkeld. Via de e-learning krijgt de cursist kennis 
aangereikt om houdings- en slaapproblemen te observeren, te herkennen en onderdeel te zijn van 
de oplossing. Dit alles om gevolgschade als vergroeiingen, verhoogde spierspanning, contracturen en 
decubitus te voorkomen dan wel te verhelpen. In de e-learning zijn korte inleidende teksten, video’s 
en oefenvragen opgenomen. Aan het eind van de e-learning kan de cursist d.m.v. het maken van een 
afsluitende toets een certificaat kan behalen. Is je interesse gewekt of heb je vragen over de e-
learning? Neem dan contact op met je vertegenwoordiger of stuur een email naar 
administratie@innocare.nl  
 

Nieuw product 
De laatste tijd hebben wij ons ook bezig gehouden met het ontwerpen van 
een nieuwe ‘basisstoel’. Deze stoel is eenvoudig handmatig verstelbaar in 
zithoogte, -diepte en –breedte en elektrisch verstelbaar als het gaat om de 
kanteling van de stoel en de rugleuning. De stoel is dus voor elk individu 
gemakkelijk op maat in te stellen. Wanneer er meer steun en stabiliteit 
nodig is bij het zitten dan kan de stoel in combinatie met de Take A Seat 
(TAS) uitkomst bieden. Wil je meer informatie of een passing met de stoel 
laat dit weten aan je vertegenwoordiger.  
  

 
 

Ons algemene mailadres is veranderd van info@innocare.nl naar 
administratie@innocare.nl ! 

  Let op   
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