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VELA og Wolturnus inviterer til tre fagligt udviklende temadage 
om: ”den gode siddestilling som en del af 24-timers positionering”.  
To af Europas førende klinikere og forskere inden for sidde- 
stillinger gæster temadagene. De holder foredrag om  
positionering og håndtering af siddestillingsproblematikker.  
Derudover vil en række workshops beskæftige sig med positione- 
ringssituationer, selvhjulpenhed og økonomisering af kræfter.

Kom til en spændende temadag om 24-timers 
positionering og vigtigheden af at fokusere på 
alle døgnets positioneringssituationer.

Bart Van der Heyden holder foredrag om  
siddestillingsproblematikker i kørestolen og 
arbejdsstolen. Emma Friesen tager os omkring 
bade- og toiletstolens vigtige og ofte oversete 
rolle, når vi snakker om positionering hele døg-
net rundt.

VELA og Wolturnus har planlagt en række 
workshops med fokus på positionering og 
økonomisering af borgers kræfter i hverdagen 
- i hjemmet, i skolen og på arbejdspladsen.

Vi glæder os til at se dig til en spændende  
og lærerig temadag. 

PROGRAM OG TILMELDING >>

”Seating Postures as Foundation 
for 24 Hours Positioning”
v. Bart Van der Heyden (Belgien)
Fysioterapeut, siddestillingsekspert 
og klinisk ekspert hos Bodypoint.

FOREDRAGSHOLDERE:

”Shower Chairs - It’s More Than 
Just a Wheelchair That Gets Wet”
v. Emma Friesen (Holland)
Ph.D. i brugen af mobilitetshjælpemidler 
og klinisk direktør hos Raz Design Inc, 
som udvikler bade- og toiletstole.

DEN GODE SIDDESTILLING SOM EN 
DEL AF 24-TIMERS POSITIONERING

Målrettet terapeuter 
som arbejder med positionering, aktivitet og træning af borgere 

i kommuner 
og institutioner



PROGRAM:
kl 9.30-9.50:  Ankomst med rundstykker, kaffe og te

kl 9.50-10.00:  Introduktion til dagen

kl 10.00-11.00:  “Seating Postures as Foundation for 24 Hours Positioning” 
                 v. Bart Van der Heyden

kl. 11.00-12.00:  Workshops:
         - borgers energiforvaltning, selvhjulpenhed og aktivitet
        - lejring og positionering af børn og voksne hele døgnet

kl. 12.00-13.00:  Frokost

kl. 13.00-14.00:  “Shower Chairs - It’s More Than Just a Wheelchair That Gets Wet” 
       v. Emma Friesen

kl. 14.00-14.30:  Workshops fortsættes

kl. 14.30-15.00:  Kaffe, te, kage og afrunding

TID OG STED:
Onsdag den 27. februar 2019
Scandic Aalborg Øst 
Hadsundvej 200, 9220 Aalborg

Torsdag den 28. februar 2019
Comwell Middelfart 
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Fredag den 1. marts 2019
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

TILMELDING:
Deltagerpris: kr. 495 + moms 

Tilmeld dig på  www.vwpåtur.dk
Tilmelding senest den 1. februar 2019

Medarbejdere fra VELA og Wolturnus er klar med produktfremvisning og faglig sparringhele dagen

Har du spørgsmål 

eller brug for hjælp 

til tilmelding?
VELA, tlf. 96347600 

Wolturnus, tlf. 96717170

vela.dk    tlf 96 34 76 00    mail@vela.dk wolturnus.dk    tlf 96 71 71 70   info@wolturnus.dk
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