#190276

#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

VOETZORG EN ONCOLOGIE

€ 169,40 incl. BTW

INZICHT IN ZIEKTEBEELD EN COMPLEMENTAIRE ZORG BIJ RISICOGROEPEN

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van deze opleiding
Heb je kennis verworven van het ontstaan van kanker en de eventuele gevolgen hiervan op de huid, nagels en gesteldheid van de cliënt.
Heb je inzicht in de verschillende behandelmethodes en hun bijwerkingen en hoe je hier op een goede manier mee om kan gaan om de cliënt zo comfortabel
mogelijk en met respect te kunnen behandelen.
Ben je op de hoogte van wat complementaire zorg inhoudt en krijgt tips mee om toe te passen in jouw praktijk.

Omschrijving
Mensen met kanker zijn een risicogroep. Het spreekt voor zich dat een gespecialiseerd voetverzorger die met deze doelgroep te maken hee , goed op de hoogte moet
zijn van de ziekte en de gevolgen op de huid en nagels van de klant. Deze opleiding probeert je zoveel mogelijk info te geven over het ziektebeeld alsook over de
behandelmethodes en bijwerkingen.
Daarnaast krijg je advies over hoe je met deze klanten omgaat en wordt er stil gestaan bij complementaire zorg waarbij samenwerken en doorverwijzen centraal staan.
Deze theoretische opleiding duurt 2 lesdelen en geeft recht op 40 accreditatiepunten van BVV.

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 40 accreditatiepunten voor GVV-kwaliteitslabel (BVV).

PROGRAMMA
Na het volgen van deze opleiding:
Heb je kennis verworven van het ontstaan van kanker en de eventuele gevolgen hiervan op de huid, nagels en gesteldheid van de cliënt.
Heb je inzicht in de verschillende behandelmethodes en hun bijwerkingen en hoe je hier op een goede manier mee om kan gaan om de cliënt zo comfortabel
mogelijk en met respect te kunnen behandelen.
Ben je op de hoogte van wat complementaire zorg inhoudt en krijgt tips mee om toe te passen in jouw praktijk.

PRAKTISCH
2 sessie(s) vanaf woensdag 26/01/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf woensdag 26/01/2022
Datum

Startuur

Einduur

woensdag 26/01/2022

13:00

16:00

woensdag 02/02/2022

13:00

16:00

WWW.SYNTRAWEST.BE

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge
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Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Het boek 'oncologie Kanker en voetverzorging' is inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Kortrijk vanaf maandag 20/09/2021
Datum

Startuur

Einduur

maandag 20/09/2021

19:00

22:00

maandag 27/09/2021

19:00

22:00

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Het boek 'oncologie Kanker en voetverzorging' is inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Lesdata voor Kortrijk vanaf maandag 23/05/2022
Datum

Startuur

Einduur

maandag 23/05/2022

09:00

12:00

maandag 30/05/2022

09:00

12:00

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Het boek 'oncologie Kanker en voetverzorging' is inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

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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