#200317

#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

OPFRISSINGSCURSUS GESPECIALISEERD VOETVERZORGER

€ 254,10 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Het betre een cursus voor voetverzorg(st)ers met jaren ervaring die terug up to date willen zijn. De cursus zal op maat gemaakt worden. De onderwerpen worden de
eerste les afgesproken. Bij je inschrijving kun je reeds onderwerpen doorgeven via het infoveld op het online inschrijvingsformulier. Tijdens de cursus wordt het
hygiëneprotocol betreft COVID-19 verwerkt maar de cursus is hier niet op toegespitst.
Mogelijke onderwerpen (deze kunnen op vraag aangepast worden)
Productkennis ( Desinfectie van de voeten en materiaal, ontsmettingsmiddelen, eeltwekers, …
Gebruik natfrees ( Verschillende modellen, onderhoud, gebruik freeskopjes)
Verbanden ( Verbanden voor wonden, beschermende en drukontlastende verbanden)
Verwijsbrieven opmaken
Terugbetalingsmodaliteiten
Overlopen en behandelen van verschillende nagel-of huidpathologieën
Spa-verzorging
Er kunnen tips gegeven worden omtrent onychoplastie – orthonyxie – orthoplastie maar deze technieken worden niet aangeleerd in deze cursus

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 80 accreditatiepunten voor GVV-kwaliteitslabel (BVV).

PROGRAMMA
Mogelijke onderwerpen (deze kunnen op vraag aangepast worden)
Productkennis ( Desinfectie van de voeten en materiaal, ontsmettingsmiddelen, eeltwekers, …
Gebruik natfrees ( Verschillende modellen, onderhoud, gebruik freeskopjes)
Verbanden ( Verbanden voor wonden, beschermende en drukontlastende verbanden)
Verwijsbrieven opmaken
Terugbetalingsmodaliteiten
Overlopen en behandelen van verschillende nagel- of huidpathologieën
Spa-verzorging
Er kunnen tips gegeven worden omtrent onychoplastie – orthonyxie – orthoplastie maar deze technieken worden niet aangeleerd in deze cursus

PRAKTISCH
4 sessie(s) vanaf dinsdag 22/03/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf dinsdag 22/03/2022
Datum
dinsdag 22/03/2022

WWW.SYNTRAWEST.BE

Startuur
13:00

Einduur
16:00

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge
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Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 26/04/2022

13:00

16:00

dinsdag 07/06/2022

13:00

16:00

dinsdag 21/06/2022

13:00

16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
Kimberley Eecloo, podologe en gespecialiseerd voetverzorger, BVV-bestuurslid

WWW.SYNTRAWEST.BE
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