
Alle beroepschauffeurs zijn verplicht om 
een basiskwalificatie (Code 95) te halen. 
Deze is vijf jaar geldig en kan verlengd 
worden voor een periode van telkens vijf 
jaar door 35 uur nascholing te volgen. De 
nascholingscursussen (C95) van Trafieq 
richten zich op leefstijl en fysieke belasting. 
Juist deze onderwerpen zijn interessant 
voor beroepschauffeurs, omdat zij veel 
zitten tijdens hun werk.

De gezondheid van chauffeurs heeft grote 
invloed op hun rijgedrag en zodoende op 
de verkeersveiligheid. Leefstijlveranderingen, 
zoals meer bewegen en gezonder eten, 
geven chauffeurs persoonlijk ook veel 
voordelen: denk aan een gezond gewicht 
en beter mentaal welbevinden. Bovendien 
zijn vitale werknemers productiever, minder 
vaak ziek en minder snel gestrest.

Introductie Na het volgen van de Leefstijltraining:
weten de deelnemers wat een gezonde leefstijl inhoudt en wat er bij een gezonde 
leefstijl komt kijken;

Code 95 is geschikt voor beroepschauffeurs.

Bij gezond leven spelen verschillende 
factoren een rol. Daarom splitsen we de 
Code 95 cursus op in twee trainingen: 
de Leefstijltraining en de training Fysieke 
belasting. In de Leefstijltraining richten 
we ons op voeding, beweging, stress en 
werkdruk. Ook komen de onderwerpen 
roken, alcohol, drugs en medicijngebruik 
aan bod. Deelnemers kunnen de theorie 
meteen toepassen met behulp van 
interactieve opdrachten. Met de training 
stimuleren we de gezondheid en vitaliteit 
van de beroepschauffeurs. Daarom maakt 
elke deelnemer tijdens de training een 
concreet plan dat aansluit op het eigen, 
dagelijkse leven.

Voor wie is Code 95 bedoeld?

hebben de deelnemers kennis over de gevolgen van een (on)gezonde leefstijl;

kunnen de deelnemers hun opgedane kennis gemakkelijk toepassen op hun eigen 
leefstijl.

Roken, overgewicht en probleemdrinken 
vormen samen de grootste oorzaak 
van ziekte in Nederland. Bijna de helft 
van de Nederlandse bevolking heeft 
overgewicht en daardoor een verhoogd 
risico op hart- en vaatziekten. Gemiddeld 
lijden 460.000 werknemers per jaar aan 
een fysieke beroepsziekte. Dat zorgt 
voor veel persoonlijk leed, uitval en 
arbeidsongeschiktheid. Bovendien levert 
fysieke beroepsziekte werkgevers en de 
maatschappij hoge kosten op. Gezondheid 
is dus een erg belangrijk thema voor zowel 
de werknemer als de werkgever.

Waarom de Code 95 Leefstijl 
en Fysieke Belasting?

Praktische informatie
De trainingsgroep heeft een maximum van 16 deelnemers.
Deze training duurt één hele dag (7 uur excl. pauzes).
Trafieq biedt deze cursus ook incompany aan, neem contact met ons op voor een 
prijsopgave of maatwerkoplossing.
Voor meer informatie en de tarieven kunt u contact opnemen met Trafieq via: 
advies@trafieq.nl

Code 95
Training Leefstijl

Hoe pakken wij dit aan? Wat doen we nog meer?
Klik hier voor meer informatie over Code 95 Fysieke belasting.  

Trafieq geeft nog veel meer cursussen: kijk op onze website voor het meest actuele 
aanbod www.trafieq.nl
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