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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

ORTHESIOLOGIE (ANTI-DRUK EN ORTHESE)
ORTHESEN OP MAAT MAKEN

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding kan je op een praktische manier deze technieken toepassen binnen uw salon.

Omschrijving
Voet- en teenstand afwijkingen kunnen veel ongemak veroorzaken en komen waarschijnlijk ook in jouw praktijk veel voor.
Dankzij de orthese techniek kunnen we deze problemen verhelpen en voorkomen door het maken van een op maat gemaakte siliconenorthese.
Veel kant-en-klare anti-drukmiddelen worden aangeboden in de groothandel, denken we bijvoorbeeld maar aan teenspreiders. Deze leveren slechts een tijdelijke
oplossing. Om de klachten voor een langere termijn te kunnen opvangen kunt u als gespecialiseerd voetverzorger orthesen gaan maken. Om een goed passende
orthese te maken wordt er voordien een voetonderzoek gedaan. Hierbij wordt er gekeken naar de beweeglijkheid van de tenen en wordt een blauwdruk gemaakt.
Tijdens deze opleiding leer je orthesen te maken voor verschillende teenstandproblemen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
De opleiding is bestemd voor zelfstandige voetverzorgers die hun vakmanschap wensen te stimuleren en op hoog peil houden.

Voorkennis
Behoren tot de professionele doelgroep.

Bijkomende info
Er zijn geen modellen nodig voor deze opleiding.
Deze opleiding geeft recht op 60 accreditatiepunten voor GVV-kwaliteitslabel (BVV).

PROGRAMMA
Het theoretische gedeelte:
Theorie via een power point presentatie ondersteunt met veel foto's, illustraties en praktijkvoorbeelden
Anatomie/fysiologie van de voet
Functie van de tenen
Spieropbouw
Teenstandafwijkingen
Drukontlasting en bescherming
Indicatie/contra-indicatie
Het praktische gedeelte:
Het vervaardigen van diverse orthesen
Drukontlasting - bescherming - correcties
Keratoom Molle
Interdigitale likdoorns
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Likdoorns op de tenen
Hamerteen corrector
Hamerteen protector
Hallux - Valgus

DOCENT
Mevrouw Joukje de Jong is zelfstandig pedicure en publiciste voor het vakblad Podopost. Zij gee al jaren vervolmakingscursussen bij Syntra West en gee altijd de
nieuwste technieken mee met haar cursisten.
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