#190580

#BEAUTY EN WELLNESS

DE GERIATRISCHE VOET

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 193,60 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Het vergrijzen van de bevolking is een blijvend en actueel thema. Ook voor jou, als voetverzorger hee dit belangrijke consequenties. Deze ouderen zijn namelijk een
erg belangrijke doelgroep voor voetverzorgers.
Voetzorg voor senioren vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Door de ouderdom komen er fysiologische veranderingen zowel in huid als nagels en door een
bepaalde ziekte ( bv. diabetes, reuma, neurologische aandoeningen) of andere oorzaken kunnen voetproblemen ontstaan.
Als gespecialiseerd voetverzorger richt je je op: preventie, screening, verzorging, behandeling, pijnklachtvermindering en correctie binnen de grenzen van het beroep.
Deze opleiding biedt jou een theoretisch en praktijkgericht kader zodat je gewapend bent om de voeten van jouw oudere klanten in een zo optimaal mogelijk conditie
kan brengen en houden!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Gespecialiseerd voetverzorgers

Bijkomende info
Voor de praktijkles breng je mee:
instrumentarium en freesmachine
handdoek en ontsmetting
monofilement en stemvork(indien in bezit)
Je voorziet tevens ook zelf een model die aan de voorwaarden voldoet.

PROGRAMMA
Sessie 1: theoretisch kader met praktijkvoorbeelden
?De ouder wordende voet
?Voetvergroeïngen (deformiteiten)
?Verschillende soorten dementie
?Diverse vormen van pijn
?Fysiologische veranderingen van de verouderde huid en nagels
?Vakkundige en veilige pedicurebehandeling
?Specialistische technieken en toepassingsmogelijkheden (orthese/beugel)
Schoeisel voor de geriatrische voet
?Therapetische elastische kousen (aan en uittrekken)
?Valpreventie en het looppatroon van ouderen
Sessie 2: screening
Voetonderzoek
Screenen
Blauwdruk nemen/podotrack
Schoeisel
Therapeutische kousen
Sessie 3: praktijk met MODEL
Onder begeleiding van de docente voer je een geriatrische voetverzorging uit.
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Deze kan bestaan uit:
het knippen van nagels
het verwijderen van pathologisch eelt/likdoorns
het dunner frezen van verdikte nagels
het reguleren van ingroeiende nagels
het repareren van gespleten nagels

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061

8500 Kortrijk

Sofie@syntrawest.be

woensdag 05/02/2020

19:00

22:00

woensdag 12/02/2020

19:00

22:00

woensdag 19/02/2020

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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