#090361

#PARAMEDISCH

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

DE INGEGROEIDE NAGEL IN AL ZIJN FACETTEN

€ 187,55 incl. BTW

PS-SPANGE- EN PODOFIX-TOEPASSINGEN

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Een ingegroeide nagel is vaak een klacht van blijvende aard, tenminste zolang er niets aan gedaan wordt.
De taak van de voetverzorger is de oorzaak van de klachten opsporen, behandelen en voorkomen en de nagel begeleiden zodat de kans op ingroeien vermindert of
zelfs uitblijft.
Hierbij wordt naast BS-spange ook nieuwere technieken zoals PODOFIX en PODOSTRIPE toegepast.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot professionals die actief zijn in de sector.

Bijkomende info
Deze opleiding geeft recht op 60 accreditatiepunten voor GVV-kwaliteitslabel (BVV).

PROGRAMMA
Sessie 1: theorie
De ingegroeide nagel (unguis incarnatus)
De schijnbaar ingegroeide nagel (pseudo unguis incarnatus)
De ingegroeide nagel met wild vlees (unguis incarnatus met hypergranulatie)
De ingerolde nagel (involutie)
Verhoornde nagelwallen (onychophosis)
Verhoorning onder de vrije nagelboord (hyperkeratosis subungualis)
Tamponeren
BS-spange
Podofix
Sessie 2 en 3: praktijk
Sessie 2: werken op medecursist
Sessie 3: werken op model
De instrumentele behandeling van de theorie
De eenvoudige middelen
de BS-spange (elke cursist plaatst een BS-spange)
Wat is de werking en effectiviteit van de BS-spange en hoe komt het dat de BS-spange bij de ene patiënt wel los laat en bij de andere niet? Alle
factoren die daarbij een rol spelen worden nader toegelicht.
Podofix (elke cursist plaatst Podofix)/

PRAKTISCH
3 sessie(s) vanaf dinsdag 01/02/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf dinsdag 01/02/2022

WWW.SYNTRAWEST.BE

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653
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Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 01/02/2022

19:00

22:00

dinsdag 08/02/2022

19:00

22:00

dinsdag 15/02/2022

19:00

22:00

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

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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