#100725

#PARAMEDISCH

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

SNIJTECHNIEKEN VAN EELT EN LIKDOORNS

€ 127,05 incl. BTW

DE NIEUWSTE TECHNIEKEN

OMSCHRIJVING

Introductie
Het snijden van eelt en likdoorns komt men dagelijks tegen in de pedicurepraktijk.

Omschrijving
Eelt kan je aantreffen op vele plaatsen van de voet en varieert in structuur, afhankelijk van de plaats waar het zich bevindt en de huidconditie.
Het wegsnijden van eelt kan zonder pijn en bloedingen gebeuren. Deze techniek is echter onmogelijk in vaste lijnen te omschrijven.
Al heeft iedereen heeft zijn eigen zienswijze, toch zijn er bepaalde richtlijnen te geven.
Niet overal kan je evenveel eelt wegsnijden. Wanneer is eelt voldoende verwijderd? Dit leer je tijdens deze cursus.
Het uitsnijden van likdoorns kan op verschillende manieren gebeuren. Ook hier hee de pedicure zijn eigen methode. Welke methode er ook toegepast wordt, de
pedicure kan zijn werk slechts als beëindigd beschouwen als de kernen helemaal zijn verwijderd en de pijnklachten zijn verdwenen.
Er zijn verschillende verschijningsvormen van likdoorns: de platte likdoorn - de verheven likdoorn - eeltpitten - weke likdoorn - vasculaire likdoorn - neuro-vasculaire
likdoorn - zaadlikdoorns.
Alle likdoorns worden besproken op de cursus.

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

Bijkomende info
Deze opleiding geeft recht op 40 accreditatiepunten voor GVV-kwaliteitslabel (BVV).
Voor de 2de les (praktijkles) is een model vereist en breng je je standaard werkmateriaal pedicure mee.

PROGRAMMA
Het theoretische gedeelte (1 sessie) - wordt via power point presentatie gepresenteerd:
het ontstaan van eelt en likdoorns
de instrumentele behandeling van de snijtechniek
een juiste meskeuze
de snijrichting
de behandeling van de soorten eelt en likdoorns
Het praktische gedeelte (1 sessie):
de behandelde theorie in de praktijk brengen - elke cursist dient hiervoor een model mee te nemen

PRAKTISCH
2 sessie(s) vanaf maandag 01/02/2021 - Kortrijk
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Lesdata voor Kortrijk vanaf maandag 01/02/2021
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

maandag 01/02/2021

19:00

22:00

maandag 08/02/2021

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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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