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Workshop  
“Vitaal door je loopbaan” 

Zorg om Recovery Congres 24 maart  
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AFBEELDING INVOEGEN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding. Klik op het pictogram om een 
nieuwe afbeelding in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia en kies 
´Dia herstellen´. 

Indeling 

Dia Herstellen 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 
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100% Tekst 

TEKST NIVEAUS 

1 

Start Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

• Bullet 

2 - Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Platte tekst 

5 Kopje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 
Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 
‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 
voettekst 

Collectief van en werknemers 
werkgevers in de zorg 

 

• Belangenbehartiger namens haar leden (450.000 leden) 

 

• Maakt namens het collectief afspraken over de inhoud, premie en service 
van de IZZ Zorgverzekering met de uitvoerend zorgverzekeraar  (VGZ 
voor de Zorg). 

 

• Zet zich in voor gezond werken in de zorg d.m.v. onderzoek en bieden 
van oplossingen. 
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Agenda x6 

AGENDA BLOKKEN VERWIJDEREN 

1 Indien onnodig kunnen de agendablokken 
individueel worden verwijderd.  

Selecteer het ongewenste blok en druk op 
backspace. Soms zal dit één keer herhaald 
moeten worden om het blok te verwijderen. 

2 Wilt u het verwijderde blok toch weer terug? 
Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia en kies 
´Dia herstellen´. 

  

Indeling 

Dia Herstellen 

HYPERLINK MAKEN/TOEVOEGEN 

1 Kies bij de tab ‘invoegen’ de knop ‘vormen’. 
Klik hierna op het vierkantje. En sleept dit 
over een van de menuknoppen. 

2 Klik daarna op de toetsen ctrl + k om een 
hyperlink toe te voegen. Klik op ‘Plaats in dit 
document’ en kies dan de slide waar de 
knop heen moet gaan. 

3 Klik het vlak met de 
hyperlink en klik 
daarna met je 
rechter muisknop op 
‘Vorm opmaken’.  

4 Zet nu de 
opvulling op 
100% zodat de 
hyperlink 
doorzichtig 
wordt.  

Aanleiding Lichamelijke 
gezondheid 

Lichamelijke 
belasting op het 
werk 

Geestelijke 
gezondheid 

Geestelijke 
belasting op het 
werk 

Mantelzorg 
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50% Tekst + 50% Afbeelding #2 

TEKST NIVEAUS 

1 

Start Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

• Bullet 

2 - Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Platte tekst 

5 Kopje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

AFBEELDING INVOEGEN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding. Klik op het pictogram om een 
nieuwe afbeelding in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia en kies 
´Dia herstellen´. 

Indeling 

Dia Herstellen 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 
Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 
‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 
voettekst 

Aanleiding onderzoek 

• Veel fysieke en psychische klachten 

 

• Verband tussen klachten en verzuim en 
medewerkers en patiënt/cliënt tevredenheid  

 

• Grote verschillen tussen zorgorganisaties 
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50% Tekst + 50% Afbeelding #2 

TEKST NIVEAUS 

1 

Start Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

• Bullet 

2 - Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Platte tekst 

5 Kopje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

AFBEELDING INVOEGEN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding. Klik op het pictogram om een 
nieuwe afbeelding in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia en kies 
´Dia herstellen´. 

Indeling 

Dia Herstellen 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 
Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 
‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 
voettekst 
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Lichamelijke Klachten! 
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100% Tekst 

TEKST NIVEAUS 

1 

Start Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

• Bullet 

2 - Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Platte tekst 

5 Kopje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 
Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 
‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 
voettekst 

Tips 

• Werkinstructies: ken, bespreek en gebruik ze 

• Wees alert en vermijd overbelasting 

• Gebruik hulpmiddelen! 

 

= 35% minder klachten 
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50% Tekst + 50% Afbeelding #2 

TEKST NIVEAUS 

1 

Start Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

• Bullet 

2 - Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Platte tekst 

5 Kopje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

AFBEELDING INVOEGEN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding. Klik op het pictogram om een 
nieuwe afbeelding in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia en kies 
´Dia herstellen´. 

Indeling 

Dia Herstellen 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 
Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 
‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 
voettekst 

Workshop “Vitaal door je loopbaan” 8 

Lichamelijke Belasting! 
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100% Tekst 

TEKST NIVEAUS 

1 

Start Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

• Bullet 

2 - Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Platte tekst 

5 Kopje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 
Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 
‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 
voettekst 

Tips 

• Werkinstructies: ken, bespreek en gebruik ze 

• Train de til- en transfertechnieken 

• Vraag ergo-coaches hulp 

 

= 2-3 x minder kans op lichamelijke klachten 
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50% Tekst + 50% Afbeelding #2 

TEKST NIVEAUS 

1 

Start Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

• Bullet 

2 - Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Platte tekst 

5 Kopje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

AFBEELDING INVOEGEN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding. Klik op het pictogram om een 
nieuwe afbeelding in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia en kies 
´Dia herstellen´. 

Indeling 

Dia Herstellen 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 
Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 
‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 
voettekst 
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Geestelijke Gezondheid 
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100% Tekst 

TEKST NIVEAUS 

1 

Start Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

• Bullet 

2 - Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Platte tekst 

5 Kopje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 
Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 
‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 
voettekst 

Tips 

• Bespreek met de leidinggevende en collega 

• Maak het vast onderdeel teamoverleg 

• Vraag ondersteuning 

 

= 40% minder klachten 
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50% Tekst + 50% Afbeelding #2 

TEKST NIVEAUS 

1 

Start Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

• Bullet 

2 - Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Platte tekst 

5 Kopje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

AFBEELDING INVOEGEN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding. Klik op het pictogram om een 
nieuwe afbeelding in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia en kies 
´Dia herstellen´. 

Indeling 

Dia Herstellen 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 
Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 
‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 
voettekst 
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Geestelijke belasting! 
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100% Tekst 

TEKST NIVEAUS 

1 

Start Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

• Bullet 

2 - Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Platte tekst 

5 Kopje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 
Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 
‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 
voettekst 

Tips 

• Bespreek met leidinggevende 

• Maak gebruik van werkinstructies en pas ze toe 

 

= 21% minder klachten 
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50% Tekst + 50% Afbeelding #2 

TEKST NIVEAUS 

1 

Start Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

• Bullet 

2 - Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Platte tekst 

5 Kopje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

AFBEELDING INVOEGEN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding. Klik op het pictogram om een 
nieuwe afbeelding in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia en kies 
´Dia herstellen´. 

Indeling 

Dia Herstellen 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 
Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 
‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 
voettekst 
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Mantelzorg! 
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100% Tekst 

TEKST NIVEAUS 

1 

Start Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

• Bullet 

2 - Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Platte tekst 

5 Kopje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 
Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 
‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 
voettekst 

Tips 

• Bespreek met de leidinggevende en collega 

• Ga na welke regelingen er zijn 

• Ondersteuning door Zorgverzekeraar 

 

= 10% minder kans op verzuim 
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Hoofdstuk slide #1 

Energiek aan het werk!  

Praktische informatie en oefeningen om met meer energie 
aan het werk te blijven of gaan!  

 

  Paul van Haaren Ergo Optima 


