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VOORWOORD

Kinesitherapie en
permanente vorming
Beste kinesitherapeut
U houdt op dit ogenblik de eerste editie vast van de
AXXON-opleidingsbrochure, een nieuwe publicatie van
uw beroepsvereniging. De bedoeling hiervan is om de
bestaande navormingen te bundelen en u deze jaarlijks
te presenteren. Deze brochure is uiteraard niet limitatief en
zal ook beschikbaar zijn via onze website, waar ze zal
aangevuld worden in functie van het aanbod.

OPLEIDINGSBROCHURE
PUBLICATIE VAN AXXON VZW

JUNI 2020

IMPERIASTRAAT 16 – 1930 ZAVENTEM
AFGIFTEKANTOOR : BRUSSEL X
ERKENNINGSNUMMER : P910669

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
PETER BRUYNOOGHE
IMPERIASTRAAT 16 – 1930 ZAVENTEM

REDACTIE

SÉBASTIEN KOSZULAP & SOPHIE JANS
REDACTIE@AXXON.BE

CONCEPT
C3CREATIES

DRUKWERK
SYMETA

CORRESPONDANTIEADRES
AXXON
IMPERIASTRAAT 16
1930 ZAVENTEM
TEL : 02/709.70.80
WWW.AXXON.BE

REKENINGNUMMER VOOR LIDMAATSCHAP
BE18 3631 0868 1365

U ontvang dit tijdschrift op de naam en het adres die zijn opgenomen in
ons adressenbestand. In uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke leesfeer hebt u inzage-en correctierecht. De
artikels/publiciteit verschijnen onder verantwoordelijkheid van de auteurs/
firma’s. AXXON houdt zich het recht voor om ingestuurde teksten en/of
publiciteit die het beroep kunnen schaden te weigeren.
© Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar
gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Het is voor ieder onder ons essentieel om deel te nemen
aan permanente vorming, zodat we onze kennis op peil
houden en op de hoogte blijven van de evolutie van ons
mooie beroep. Dit principe geldt overigens niet alleen voor
de gezondheidssector. Het is een essentieel gegeven voor
elke professional uit eender welk domein. Deze actieve
benadering verbetert onze competenties gedurende onze
loopbaan, zodat we kwaliteitsvolle zorg kunnen aanbieden
aan onze patiënten. Blader even door deze brochure en
kies zelf uw opleidingen in functie van uw professionele
interesses.
Als kinesitherapeut valt u onder de medische beroepen. Dit
impliceert dat we moeten investeren in de opwaardering van
ons statuut. Indien we eindelijk naar multidisciplinariteit willen
streven, is professionele ontwikkeling onontbeerlijk. Ik maak
van de gelegenheid graag gebruik om u eraan te herinneren
dat AXXON een overeenkomst heeft afgesloten met de
Cebam Digital Library for Health. Deze digitale bibliotheek
is het ideale medium om kwaliteitsvolle, medische informatie
te vergaren. Hetzelfde geldt voor PEDro, de evidence-based
databank voor kinesitherapie. Deze twee bronnen kunnen u
helpen gerichtere keuzes te maken op vlak van permanente
vorming.
Ondanks de huidige moeilijke situatie op economisch en
gezondheidsvlak nodigt AXXON u uit om deze zomer al
een aantal opleidingen in te plannen die u de komende
maanden kunt volgen. Ze zullen ongetwijfeld de basis
vormen voor heel wat successen.
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BACK

Lumbalgie: veilig manipuleren bij lage rugklachten
Ben je kinesitherapeut en wil je gericht manuele technieken inpassen in je
therapiebenadering? Dan zijn deze hands-on opleidingsweekenden voor jou. i

DATUM
LUMBALGIE

OPLEIDINGSWEEKEND LUMBALGIE:
VEILIG MANIPULEREN BIJ LAGE RUGKLACHTEN

Zaterdag 26 en zondag 27 september 2020
Van 8u30 tot 17u30
SACRO-ILIACAAL GERICHT

Zaterdag 05 en zondag 06 december 2020
Van 8u30 tot 17u30

LOCATIE
Hotel Van Der Valk
Autosnelweg E-17 richting Kortrijk - 9810 Nazareth

PRIJS
€ 450 Per opleidingsweekend

CONTACT

Onze cursus is sterk praktijkgericht, gebaseerd op de jongste
theoretische inzichten.
Je komt meer te weten over de biomechanische principe en
living anatomy van de lumbale wervelzuil, je leert het primaire
letsel te detecteren via doelgericht klinisch onderzoek en je
gaat hierna onmiddellijk aan de slag om alle manipulaties
en behandeltechnieken onder de knie te krijgen.
Na dit weekend kan je meteen, en met nóg meer vertrouwen,
jouw patiënten behandelen.

OPLEIDINGSWEEKEND SACRO-ILIACAAL GEWRICHT:
VEILIG MANIPULEREN BIJ BEKKEN KLACHTEN

Tel : +32(0)3/230.04.19
E-mail : info@back-opleidingen.be
Website : www.back-opleidingen.be

EXTRA INFO
Geaccrediteerd door Pro-Q-Kine
Komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille
Maximum aantal deelnemers : 25

MAXIME EN ALEXIS VORMEN DE BASIS
VAN EEN RUIM EN STERK DOCENTENTEAM.
DANKZIJ HUN EXPERTISE ALS KINESITHERAPEUTEN
EN LESGEVERS WETEN ZIJ ALS GEEN ANDER HUN
CURSISTEN TE BOEIEN. VERWACHT JE AAN ACTIEVE,
PRAKTIJKGERICHTE LESSEN MET HEEL WAT SWUNG
DIE ALLE BLOKKADES LOSWEKEN

Het Sacro-iliacale gewricht is een belangrijke schakel in het
onderzoek en behandeling van lage rugklachten.
Het speelt een sleutelrol in het verdelen van de actie- en
reactiekrachten die de zwaartekracht op het lichaam
uitoefent.
Tijdens dit opleidingsweekend krijg je meer inzicht in de
biomechanica en living anatomie van het sacro-iliacale
gewricht en maak je kennis met de basisprincipes van de
posturologie.
Je leert op een gestructureerde manier een klinisch onderzoek
opbouwen om zo het primaire letsel te detecteren.
Je gaat hierna onmiddellijk aan de slag om alle manipulaties
en Soft Tissuetechnieken van het SIG onder de knie te krijgen.
Na dit weekend kan je meteen en met nog meer inzicht en
vertrouwen jouw patiënten behandelen.

DR. VODDERSCHOOL B/N 05

Cursus manuele lymfdrainage ad modum
Vodder en evidence based oedeemtherapie
Sedert 1976 toonaangevend in België en Nederland.

DATUM
Start 17 oktober 2020
20 cursusdagen verspreid over verschillende
weekends

LOCATIE
Domein Hulgenrode - Antwerpen
‘t Serclaesdreef 34 - 2160 Wommelgem
De cursus Evidence based oedeemtherapie bestaat uit 2
delen.
Het eerste deel “Therapeutische Manuele Lymfdrainage
ad. Modum Vodder - Benevolution®” kan op zichzelf
gevolgd worden met als doel niet zichtbare vochtstagnaties
te behandelen maar is tevens een gedegen vooropleiding
voor het tweede deel “Evidence Based Oedeemtherapie
met MLDV, aangepast zwachtelen en Lymftaping”.

PRIJS
€ 1.800 Eerste deel
€ 1.900 Tweede deel
Zwachtelpakket t.w.v. € 400 inbegrepen

CONTACT
Tel : +32(0)50/38.95.25
E-mail : info@vodderschool.be

In het eerste deel worden alle basishandgrepen van de
manuele lymfdrainage Vodder van het ganse lichaam
(gelaat, abdomen, thorax, lenden, bovenste en onderste
lidmaat) grondig ingeoefend. Dit deel bevat dan ook meer
praktijklessen.

Website : www.vodderschool.be

In het tweede deel is er grondig theoretisch onderricht over
anatomie, fysiologie en pathologie van het veneus systeem
en het lymfsysteem. Daarnaast komen ook nog lipodeem en
algemeen oedeem aan bod. Verder is er les over onderzoek,
klinische differentiaal diagnose, onderzoeksmethodes zoals
fluoroscopie en behandelingsmodaliteiten (ook chirurgie).
Het onderdeel praktijk behelst manuele lymfdrainage met
hoge druk, zwachtelen met korte rek, Coban2Layer en Fast
‘n Go, lymftaping en oefentherapie.

Keurmerk geregistreerd

Grote troeven zijn de diverse nationale en internationale
gastdocenten met grote expertise en erkenning, de
mogelijkheid tot stage in gerenomeerde oedeemklinieken en
lesdagen voornamelijk in het week-end waardoor er minder
loonderving is voor zelfstandige kinesitherapeuten.

EXTRA INFO
Geaccrediteerd door Pro-Q-Kine
Komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille
KNGF geregistreerd
Komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof
Q-for label
Maximum aantal deelnemers : 82
(1 praktijkdocent per 5 cursisten)

HET EERSTE DEEL VAN DE CURSUS KAN OOK OP
ZICH GEVOLGD WORDEN
DIT DEEL SPITST ZICH TOE OP NIET-ZICHTBARE
VOCHTSTAGNATIES (2/3 VAN HET LICHAAM IS VOCHT!)
EN PARASYMPATISCHE STIMULATIE (ONTSPANNING
EN NEUROVEGETATIEVE EQUILIBRATIE)
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DRY NEEDLING GENT

Dry needling-opleidingen
Dry Needling Gent organiseert dry needling cursussen op verschillende locaties in Vlaanderen en
Nederland. De opleidingen worden geleid door een gedreven en ervaren team van docenten.
Dry Needling Gent organiseert dry needling cursussen
vanuit een evidence-based perspectief. De cursus is heel
flexibel opgebouwd en bestaat uit verschillende modules die
los van elkaar gevolgd kunnen worden in eigen tempo of
onder de vorm van een opleidingstraject.
Daarnaast biedt Dry Needling Gent heel wat clinical topics
aan voor kinesitherapeuten die reeds ervaring hebben met
dry needling. Tijdens elke clinical topic zullen een aantal
belangrijke (vaak moeilijke) spieren aan bod komen,
waarvan dan telkens de priktechniek wordt herhaald,
verfijnd en ingeoefend.

Kortrijk - Hangar Meeting Center
Spoorwegstraat 23C - 8530 Harelbeke

Ook kinesitherapeuten die geen dry needling hebben
gevolgd, kunnen deelnemen aan de clinical topics, maar
niet aan het dry needling gedeelte. Een greep uit het
aanbod clinical topics : Hoofdpijn, Running Injuries, Frozen
Shoulder, Temporomandibulaire Dysfuncties, Tinnitus, Pols
-en Handklachten, Buttock Pain, Pubalgie/Anterior Groin
Pain, Rotator Cuff Related Shoulder Pain,…

Gent - Nieuwgoed Seminariecentrum
Grotesteenweg-Zuid 8 - 9052 Gent

OPLEIDINGEN 2020

LOCATIES

Sint-Niklaas - Hotel Serwir
Koningin Astridlaan 57 - 9100 Sint-Niklaas
Leuven - Novotel Hotel
Vuurkruisenlaan 4 - 3000 Leuven
Eindhoven & Amsterdam - Van Der Valk hotel
Aalsterweg 322 - 5644 Eindhoven
(NL)
Joan Muyskenweg 20 - 1096 Amsterdam (NL)

CONTACT
E-mail : info@dryneedling-gent.be
Website : www.dryneedling-gent.be

EXTRA INFO
Komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille

“EEN DIRECTE MEERWAARDE VOOR DE PRAKTIJK
OM PATIËNTEN EFFICIËNTER TE BEHANDELEN!
ZEER GOEDE & KWALITEITSVOLLE OPLEIDING OP
ALLE VLAKKEN!”
PIETER, CURSIST

•

Basis Module | 10-12 september | Gent

•

Clinical Topic Hoofdpijn | 15 september | Kortrijk

•

Basis Module | 17-19 september | Leuven

•

Basis Module | 24-26 september | Kortrijk

•

Clinical Topic Buttock Pain | 06 oktober | Kortrijk

•

Advanced UQ Module | 09-10 oktober | Kortrijk

•

Advanced LQ Module | 16-17 oktober | Gent

•

Advanced LQ Module | 23-24 oktober | Leuven

•

Clinical Topic Frozen Shoulder | 27 oktober | Kortrijk

•

Basis Module | 12-14 november | Leuven

•

Clinical Topic Rotator Cuff | 17 november | Kortrijk

•

Advanced LQ module | 19-20 november | Kortrijk

•

Expert Module | 26 november | Kortrijk

•

Advanced UQ Module | 27-28 november | Gent

•

Basis Module | 03-05 december | Sint-Niklaas

•

Clinical Topic Pubalgie | 08 december | Kortrijk

•

Advanced UQ Module | 11-12 december | Leuven

FASCIA
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OPLEIDING FASCIATHERAPIE
ABCIG Fasciale Kinesitherapie - Fascia college

FASCIA COLLEGE
DEPARTEMENT

FASCIATHERAPIE

Deze transdisciplinaire kinesitherapie is afgestemd op de
persoon met zijn aandoening, rekening houdend met alle
contextuele factoren: de biologische/biomechanische, de
fysiologische en de psycho-emotionele.
De manuele benadering bestaat uit precieze, zachte,
diepgaande fasciale technieken en trage mobilisaties.

LOCATIE
Oude Abdij Drongen
Drongenplein 26 bus 3 - 9031 Drongen

PRIJS

De sensomotorische bewegingseducatie richt zich in eerste
plaats naar een optimalisatie van de stabiliteit/mobiliteit én
de bewegingskwaliteit.

€ 480 Per seminarie

Een welbepaalde counseling laat de patiënt toe nuttige
informatie uit de therapie te filteren waarmee hij thuis
gemotiveerd aan de slag kan gaan.

Tel : +32(0)456/05.51.96

START VAN DE NIEUWE OPLEIDING SCHOOLJAAR 2020/2021
•

Seminarie 1 : Basisconcepten van de fasciatherapie
22/10/2020

24/10/2020

•

Seminarie 2 : Het locomotorisch systeem I
26/11/2020

28/11/2020

•

Seminarie 3 : Het locomotorisch systeem II
28/01/2021

30/01/2021

•

Seminarie 4 : De romp I
25/03/2021


27/03/2021

Seminarie 5 : De romp II
22/04/2021


24/04/2021

Seminarie 6 : Integratiestage
24/06/2021


26/06/2021

•

•

CONTACT
E-mail : info@fascia.be - admin@fascia.be
Website : www.fascia.be/nl

EXTRA INFO
Komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille
Komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof
Maximum aantal deelnemers : 30

DE OPLEIDING FASCIATHERAPIE BESTAAT IN
TOTAAL UIT 24 SEMINARIES, VERSPREID OVER
4 JAAR (6 PER SCHOOLJAAR)
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ICVK

Opleiding manuele therapie: een holistisch concept
Deze cursussen bieden een unieke kans tot een eerste contactname of een verrijking van uw reeds
verworven kennis in de reeducatie van het bekken en wervelkolom en van de perifere gewrichten.

I.V.C.K

Het Instituut voor
Continue Vorming
in de Kinesitherapie

Mono- of polyarticulaire dysfuncties liggen veelal aan de
basis van diverse zowel acute als chronische klachten
waarbij enkel een specifieke manuele aanpak de oplossing
zal bieden. Door specifiek herstel van de fysiologische
mobiliteit bekomt men een globaal functioneel herstel van
het musculo-skeletaal complex.

LOCATIE

DE OPLEIDING OMVAT :

HET I.C.V.K. VORMINGSCENTRUM

MODULE 1: MANUELE THERAPIE VAN HET BEKKEN EN WERVELKOM

Hotel Van Der Valk
Autosnelweg E-17 richting Kortrijk - 9810 Nazareth

PRIJS

•

Opendeur -en infodag
Zaterdag 12 september 2020

•

1° seminarie : Het Sacro-Iliacaal gewricht – Het Ilium
Zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2020

•

2° seminarie : Het Sacro-Iliacaal gewricht – Het Sacrum
Zaterdag 24 en zondag 25 oktober 2020

•

3° seminarie : De lumbale wervelzuil
Zaterdag 19 en zondag 20 december 2020

•

4° seminarie : De thorax, de dorsale en cervicale costae
Zaterdag 16 en zondag 17 januari 2021

•

5° seminarie : De cervicale wervelzuil
Zaterdag 6 en zondag 7 maart 2021

•

6° seminarie : De wervelzuil in de cranio-sacrale relatie
Zaterdag 15 en zondag 16 mei 2021

•

7° seminarie : evaluatieweekend
Zaterdag 05 en zondag 06 juni 202

€ 2.000

CONTACT
Tel : +32(0)3/230.04.19
E-mail : neefs.jean@outlook.com
Website : www.icvk.be

EXTRA INFO
Komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille
Maximum aantal deelnemers : 25

MODULE 2: MANUELE THERAPIE VAN DE PERIFERE GEWRICHTEN

ELKE CURSUS OMVAT 120 LESUREN GEDURENDE
7 WEEKENDS GESPREID OVER ÉÉN ACADEMIEJAAR
EEN RIJK GEÏLLUSTREERD CURSUSPAKKET WORDT
DIGITAAL AANGEBODEN

•

Opendeur -en infodag
Zaterdag 12 september 2020

•

1° seminarie : Het heupgewricht
Zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2020

•

2° seminarie : Het kniegewricht
Zaterdag 24 en zondag 25 oktober 2020

•

3° seminarie : De voetgewrichten
Zaterdag 19 en zondag 20 december 2020

•

4° seminarie : Het schoudergewricht
Zaterdag 16 en zondag 17 januari 2021

•

5° seminarie : De elleboog- en polsgewrichten
Zaterdag 6 en zondag 7 maart 2021

•

6° seminarie : De relatie perifere gewrichten en wervelkolom
Zaterdag 15 en zondag 16 mei 2021

•

7° seminarie : evaluatieweekend
Zaterdag 05 en zondag 06 juni 2021

IMFT
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Instituut voor Medische en Functionele Therapieën
Manuele Therapie als absolute must voor de kinesitherapeut. Iets voor jou?
Ben je net afgestudeerd of heb je al jaren ervaring?
Als kinesitherapeut beschik je over veel kennis, en toch merk
je dat je niet altijd de verwachte resultaten haalt.
Zoek niet verder! Dankzij de globale visie op het menselijk
lichaam laat de opleiding Manuele Therapie van
Segmentaal tot Globaal je verder specialiseren in de neuromuskulo-skeletale aandoeningen.
Een opleiding bij IMFT breidt jouw keuze aan technieken
verder uit of reeds gekende technieken worden verder
verfijnd.
IMFT biedt ook kortdurende cursussen aan om je verder te
verdiepen in de Manuele Therapie.
Nieuw is ook de
Bedrijfskinesitherapie.

1-jarige

opleiding

Arbeids-/

LOCATIES
CAMPUS NAZARETH

Hotel Van Der Valk
Autosnelweg E-17 richting Kortrijk - 9810 Nazareth

OPLEIDINGEN

CAMPUS GENK

Thor Central - Thor Park 8000

•

Manuele Therapie van Segmentaal tot Globaal

•

Arbeids-/Bedrijfskinesitherapie

•

Cervicobrachialgie en de Manuele Therapie

•

Lumbalgie en de Manuele Therapie

•

De functionele eenheid van het Bekken en de Manuele
Therapie

E-mail : info@imft.org

Manuele Therapie van de Fasciae (viscerale en craniale
module)

EXTRA INFO

•

André Dumontlaan 67 - 3600 Genk

PRIJS
De prijzen staan opgegeven op de website

CONTACT
Tel : +32(0)2/888.95.05
Website : www.imft.org

Geaccrediteerd door Pro-Q-Kine
Komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille

WWW.IMFT.ORG

EEN OPLEIDING BIJ IMFT IS MEER DAN
DE MOEITE WAARD!
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KINECOACH

Modulaire opleiding KineCoach®
Vorming tot referentiekinesitherapeut in de cardiologie en de inwendige en metabole
stoornissen.

KineC ach

In samenwerking met experts van de Vlaamse universiteiten,
Kom op Tegen Kanker en het Cédric Hèle instituut,
organiseert AXXON KineCoach® Oncologie, met daarnaast
een modulaire opleiding KineCoach®, bestaande uit één
basismodule, aangevuld met vier vervolgmodules.
•

De module oncologie is een losstaande module. Deze
kunt u volgen zonder de basismodule te volgen. Deze
opleiding bestaat uit een onderdeel verplichte zelfstudie
via e-learning met een online evaluatie, gevolgd door 5
lesdagen.

•

De basismodule “Beweging en gezondheid” bestaat uit
ongeveer 14 lesuren, gespreid over 2 lesdagen. Deze
module dient eerst succesvol te worden doorlopen alvorens
u een van de volgende doorstromingsmodule kan volgen.

•

De module cardiale kinesitherapie bestaat uit een
onderdeel verplichte zelfstudie via e-learning met een
online evaluatie, gevolgd door 3 lesdagen.

•

De module obesitas bij kinderen en adolescenten,
obesitas bij volwassenen en (pre-) diabetes type 2
bestaan elks uit ongeveer 12 lesuren, gespreid over 2
lesdagen. Deze modules kunnen los van elkaar gevolgd
worden, op voorwaarde dat de deelnemer geslaagd is
op de basismodule.

LOCATIE
Universiteit Antwerpen - Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1 - 2610 Antwerpen
Naast het UZA - Gebouwen M, R en Q

PRIJS
Leden / Niet-leden
€ 270 / € 460

Basismodule

€ 875 /€ 1.380 Module 1
€ 410 / € 650

Module 2

€ 270 / € 460

Module 3,4 & 5

Catering en digitaal leerplatform inbegrepen
De cursist is pas ingeschreven na ontvangst van
de betaling.

CONTACT

OPLEIDINGEN

Tel : +32(0)2/709.70.80

•

Module 1: Oncologie (met e-learning): volzet

E-mail : info.nl@axxon.be

•

Basismodule : Beweging en gezondheid

Website : www.kinecoach.net

EXTRA INFO
Inschrijven via e-mail of telefonisch
U ontvangt een factuur na inschrijving
Geaccrediteerd door Pro-Q-Kine

Donderdag 4 juni 2020 | 10.00 - 16.45
Zaterdag
•

13

juni

2020

|

9.00

-

16.00

Module 2 : Cardiale kinesitherapie (met e-learning)
Donderdag 8 oktober 2020 | 10.00 - 16.45
Zaterdag 17 oktober 2020 | 9.00 - 17.00
Donderdag 22 oktober 2020 | 10.00 - 17.45

•

Module 3 : Obesitas bij kinderen en adolescenten
Zaterdag

6

maart

2021

|

9.00

-

15.15

Donderdag 11 maart 2021 | 13.30 - 18.30
•

EEN THEORETISCHE ÉN PRAKTIJKGERICHTE
OPLEIDING, GEGEVEN DOOR EXPERTS IN HUN
DOMEIN

Module 4 : Obesitas bij volwassenen
Zaterdag

24

april

2021

|

9.00

-

15.15

Donderdag 29 april 2021 | 13.30 - 17.45
•

Module 5 : (Pre-) Diabetes type 2
Zaterdag
Donderdag

12
17

juni
juni

2021
2021|

|

9.00

-

15.45

13.30

-

19.00

MULLIGAN
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Cursus MULLIGAN™ Concept ABC
Een praktische opleiding voor alle kinesitherapeuten waarin cursisten manuele technieken
leren om veel klachten aan het bewegingsapparaat snel en effectief te kunnen behandelen.

DATUM
Blok A
Dinsdag 27 en woensdag 28 oktober 2020
Blok B
Dinsdag 01 en woensdag 02 december 2020

DOELGROEP EN WERKWIJZE

Blok C
Dinsdag 19 en woensdag 20 januari 2021

De cursus MULLIGAN™ Concept ABC is een zesdaagse
cursus, opgedeeld in 3 blokken van 2 dagen en is geschikt
voor alle kinesisten op alle (werk)niveaus.

LOCATIE

De lesstof bestaat voor 25% uit theoretische en 75% uit
praktische sessies. Aan de hand van casuïstiek zullen voor
alle gewrichten slimme en pijnvrije oplossingen worden
gedemonstreerd en geoefend.

PRIJS

ER IS GEEN EINDTOETS NA AB EN C
Facultatief kan hierna wel een MULLIGAN™ Herhalingsdag,
een D-dag (oefendag met kleine groep) en het CMP-examen
(Certified Mulligan Practitioner) gedaan worden.
•

Zesdaagse cursus (drie blokken van twee dagen)

•

Mobiliseren met bewegen (MWMs, NAGs, SNAGs &
PRPs)

•

100% pijnvrij en veilig

•

Snel en blijvend resultaat

•

Internationaal concept >56 docenten in >60 lanen in
>20 talen

•

Sterke wetenschappelijke bewijsvoering, zie research op
de website

Hotel Van der Valk Dennenhof
Bredabaan 940 - 2930 Brasschaat

€ 1.450 Zesdaagse cursus
€ 2,45 Kosten per maand voor de app
gedurende de cursusperiode

CONTACT
Tel : +31(0)6/20.65.33.99
E-mail : info@mulliganconcept.nl
Website : www.mulliganconcept.be

EXTRA INFO
Geaccrediteerd door Pro-Q-Kine
Maximum aantal deelnemers : 22

WAT DE CURSISTEN ZEGGEN OVER DEZE
OPLEIDING :
“Zeer praktisch, direct toepasbaar, had ik
jaren eerder moeten doen, totaal andere
manier van aanpakken, belangrijk in de sport,
direct positief resultaat na de behandeling”

12

SAMENVATTING

BACK

DR.VODDERSCHOOL B/N

www.back-opleidingen.be

www.vodderschool.be

FASCIA COLLEGE
DEPARTEMENT

FASCIATHERAPIE

DRY NEEDLING GENT

FASCIA

www.dryneedling-gent.be

www.fascia.be/nl

I.V.C.K

Het Instituut voor
Continue Vorming
in de Kinesitherapie

ICVK

IMFT

www.icvk.be

www.imft.org

KineC ach
KINE COACH

MULLIGAN

www.kinecoach.net

www.mulliganconcept.be

