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Opleiding: 
Over - belasting 

in productiewerk 

Docent 
De opleiding zal gegeven worden door 
mevr. Huget Désiron. Zij is Ergothera-
peute, Europees erkend Ergonome en 
drs. Arbeid en Gezondheid. 

 

DOELGROEP 

 Uitvoerders van productiewerk 

 Lijnmanagers, supervisors, teamlea-
ders 

 Personeel preventiedienst (interne 
of externe preventiedienst) 

 Leden CPBW 

 ... 

 

ACT Desir on 

Preventie via opleiding 
 

ACT Desiron 



Doelstellingen 

 Begrijpen van basisprincipes en ri-
sico’s bij het  gebruik van het men-
selijk lichaam in relatie tot : 
 Statische belasting 

 Dynamische belasting 

 Repetitief bewegen 

 Begrijpen waarom verstandig gebruik 
maken van het eigen lichaam voor-
delen oplevert en welke voordelen 
hierdoor gerealiseerd kunnen worden 

 Basisbegrippen uit ergonomie en ar-
beidsanalyse kunnen toepassen 

 Vanuit de werkplek en de gegeven 
omstandigheden de belangrijkste knel-
punten bespreken en oplossingen 
leren toepassen 

Kunnen toepassen van de inzichten in 
deze opleiding draagt bij aan het behoud 
van gezondheid, welzijn en productiviteit 
op de werkvloer. 

Overbelasting in productiewerk 

Opleiding 
Deze opleidingssessie wordt interactief 
gegeven. De sessie is uitgewerkt met 
theoretisch / inzichtelijke en praktisch 
in te oefenen elementen. 

Er wordt gewerkt met concrete oefenin-
gen, bij voorkeur op de eigenwerkplek, 
om de deelnemers actief bij de inhoud te 
betrekken. 

 

De opleiding vereist een relatief kleine 
deelnemersgroep (max. 12  personen) en 
duurt 4 uren; opgesplitst in 2 delen: 

Deel 1  : basisinformatie en toepassin-
gen van de aangereikte princi-
pes 

Deel 2 : oefeningen en toepassing van 
de aangereikte inzichten op de 
eigen werkplek. 

 

Prakische informatie  
De opleidingsdata kunnen in overleg 
met de opleidingsverantwoordelijke 
vastgelegd worden. 

 
Kostprijs 
Het totale pakket, inclusief voorberei-
ding wordt aangeboden aan 
540 €, excl. BTW en excl. km-
vergoeding (0,3€ / km).  
 

 
Meer informatie? 
Neem gerust contact op met Evi Van 
Hofstraeten op het nummer 
011 27 29 38 of via 
info@act-desiron.be 


