#220135

#BEAUTY EN WELLNESS

PROTECTIEVE ORTHOPLASTIE (SILICONE ORTHESEN)

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 387,20 incl. BTW

MAAK KENNIS MET VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE ANTI-DRUK TECHNIEKEN IN DE VOETVERZORGINGSPRAKTIJK

OMSCHRIJVING

Introductie
Ben je reeds voetverzorger of werk je in de voetzorg, maar wens je jezelf bij te scholen in bepaalde speciale technieken? Wens je een opfrissing en nieuwe inzichten
binnen de kunst van de orthoplastie? Dan is deze uitgebreide en doorgedreven bijscholing iets voor jou!

Omschrijving
Tijdens deze module maak je kennis met de oorzaken van overdruk en wrijving. Je krijgt een theoretische basis waarin je kennis maakt met de orthopedische
aandoeningen van de voet en de gevolgen hiervan ter hoogte van de voethuid en nagel.
In functie van de geziene problematieken, ga je vervolgens van start met de praktijk. Je maakt kennis met de verschillende soorten siliconematerialen en gaat er mee
aan de slag. Je leert hoe je een op maat gemaakte silicone orthese maakt met zowel pasta- als vloeibare silicone.
Kortom na deze opleiding hebben zowel voorlopige als definitieve protectieve therapieën geen geheimen meer voor jou!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot voetzorgverleners met enige ervaring in de sector.

Voorkennis
Je dient ervaring te hebben in het herkennen en behandelen van huid- en nagelaandoeningen ter hoogte van de voet.

Toelatingsvoorwaarden
Je behaalde reeds een getuigschrift/diploma van Gespecialiseerd Voetverzorger binnen Syntra
Je studeerde af als voetverzorger bij een andere opleider en kan de nodige behaalde competenties aantonen door middel van diplomas, behaalde
leerdoelen,... (wens je hier meer info over contacteer dan stien.vandermeiren@syntrawest.be)

PROGRAMMA
Theoretische achtergrond:
Duiding van toegelaten behandelingen in de voetverzorgingspraktijk
Algemene orthopedie
Orthopedische voet- en teenaandoeningen
Praktisch:
Anti-druktechnieken met vilt
Pasta orthese
Orthese met vloeibare silicone
Combinatie orthese
Implementatie van bovenstaande technieken in de praktijk:
Advies
Verkoop
...
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PRAKTISCH
12 sessie(s) vanaf donderdag 22/09/2022 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf donderdag 22/09/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8500 Kortrijk
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Na het succesvol voltooien van deze opleiding ontvang je een modulecertificaat uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.

Cursusmateriaal
Syntra West is een duurzame onderneming. Cursusmateriaal, opdrachten, werkbundels, … worden digitaal ter beschikking gesteld op ons cursistenplatform.

Grondstoffen
Het gebruik van grondstoffen (verbandmateriaal, silicone, ...) zit inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Brugge vanaf dinsdag 07/02/2023
Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 07/02/2023

18:30

22:00

dinsdag 14/02/2023

18:30

22:00

dinsdag 28/02/2023

18:30

22:00

dinsdag 07/03/2023

18:30

22:00

dinsdag 14/03/2023

18:30

22:00

dinsdag 21/03/2023

18:30

22:00

dinsdag 28/03/2023

18:30

22:00

dinsdag 18/04/2023

18:30

22:00

dinsdag 25/04/2023

18:30

22:00

dinsdag 02/05/2023

18:30

22:00

dinsdag 09/05/2023

18:30

22:00

dinsdag 16/05/2023

18:30

22:00

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Na het succesvol voltooien van deze opleiding ontvang je een modulecertificaat uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.
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Cursusmateriaal
Syntra West is een duurzame onderneming. Cursusmateriaal, opdrachten, werkbundels, … worden digitaal ter beschikking gesteld op ons cursistenplatform.

Grondstoffen
Het gebruik van grondstoffen (verbandmateriaal, silicone, ...) zit inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
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