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02   VOORWOORD

Beste kinesitherapeut

U houdt op dit ogenblik de tweede editie vast van de 
AXXON-opleidingsbrochure, de nieuwe publicatie van 
uw beroepsvereniging. De bedoeling hiervan is om de 
bestaande navormingen te bundelen en u deze jaarlijks te 
presenteren. Deze opleidingen worden niet georganiseerd 
door AXXON zelf en worden onder de verantwoordelijkheid 
van de respectievelijke organisatoren gepubliceerd. Onze 
brochure is uiteraard niet limitatief. Het zal ook beschikbaar 
zijn via onze website, waar ze zal aangevuld worden in 
functie van het aanbod.

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 
laat uw kritische geest bepalen welke opleidingen u wil 
volgen 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. 
We maken 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.

OPLEIDINGSBROCHURE
PUBLICATIE VAN AXXON VZW

JUNI 2021
IMPERIASTRAAT 16 – 1930 ZAVENTEM
AFGIFTEKANTOOR : BRUSSEL X
ERKENNINGSNUMMER : P910669

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
PETER BRUYNOOGHE
IMPERIASTRAAT 16 – 1930 ZAVENTEM

REDACTIE
SÉBASTIEN KOSZULAP
REDACTIE@AXXON.BE

CONCEPT
C3CREATIES

DRUKWERK
SYMETA

CORRESPONDENTIEADRES
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.

Kinesitherapie en 
permanente vorming
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Back, een gevarieerd opleidingsaanbod
Ben je kinesitherapeut en wil je gericht manuele technieken inpassen in je 
therapiebenadering? Dan zijn deze hands-on opleidingsweekenden voor jou. i

BACK

DATUM
Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2021 

Dorsalgie
Zaterdag 04 en zondag 05 september 2021
Lumbalgie

Zaterdag 27 en zondag 28 november 2021
Sacro-iliacaal gewricht

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

PRIJS
€ 450 Per opleidingsweekend

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

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

DORSALGIE : VEILIG MANIPULEREN BIJ KLACHTEN VAN DE 
THORACALE WERVELZUIL EN RIBBEN

Dorsalgie en ademhalingsmoeilijkheden zijn heden in covid-
tijden een ‘hot topic’.

Onze cursus is sterk praktijkgericht en gebaseerd op de 
jongste wetenschappelijke inzichten.

Je komt meer te weten over de biomechanische principes 
en ‘living anatomy’ van de thoracale wervelzuil en ribben. 
Je maakt kennis met nieuwe concepten gebaseerd op de 
rol van het diafragma en autonome zenuwstelsel tijdens 
de ademhaling. Je leert om via een doelgericht klinisch 
onderzoek het primaire letsel te detecteren en je gaat hiermee 
onmiddellijk aan de slag om de aangeleerde manipulaties 
en soft tissue technieken onder de knie te krijgen.

SACRO-ILIACAAL GEWRICHT : VEILIG MANIPULEREN BIJ 
BEKKEN KLACHTEN

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.

LUMBALGIE : VEILIG MANIPULEREN BIJ LAGE RUGKLACHTEN

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.

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
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Fasciale en sensomotorische kinesitherapie
Paul Sercu, grondlegger van de fasciatherapie in België en zijn team openen een 
nieuwe academie.

Deze vernieuwende sensomotorische behandelingsmethode 
is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, 
geïntegreerd met het ervaringsgerichte fasciatherapie model 
van Danis Bois. Vooral bij aspecifieke klachten heeft de 
methode een bijzondere toegevoegde waarde.

In deze cursus word je opgeleid tot kinesitherapeut die 
tegelijk de lichamelijke aspecten, de verwerking in de 
hersenen en de psycho-emotionele factoren aanpakt. 

De benadering bestaat uit manuele fasciale 
kinesitherapeutische technieken, sensomotorische educatie 
en gerichte cognitieve begeleiding.

Onze jarenlange ervaring in de fasciatherapie laat ons toe 
de cursus te herleiden tot de essentie voor de dagelijkse 
praktijk in een basiscyclus van 2 jaar. 

• Jaar 1: Sensomotorische kinesitherapie: behandeling en 
begeleiding van (a)specifieke rug-, nek-, en hoofdklachten 

• Jaar 2: Fasciale kinesitherapie: behandeling en 
begeleiding van andere aspecifieke klachten, complexe 
pathologieën en aandoeningen, eigen aan onze tijd

Een derde verdiepingsjaar fasciale kinesitherapie – “Somato-
psychopedagogie” (SPP) is voorzien en wordt gedoceerd 
aan Hogeschool PXL.

VERDERE INFORMATIE: ZIE VOLGENDE BLADZIJDE   

LOCATIE
Abdij de Roosenberg
Oudeheerweg-Heide 3 - 9250 Waasmunster

Hogeschool PXL
Guffenslaan 39 - 3500 Hasselt

PRIJS
JAAR 1 & 2

€ 2.880 Volledige jaar
€ 320 Weekend van 2 dagen

JAAR 3

€ 1.200 Aan Hogeschool PXL

CONTACT
Tel : +32(0)475/81.27.73
E-mail : info@bodymindacademy.be
Website : www.bodymindacademy.be

EXTRA INFO
Komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille

“DE SCHOOL HANDHAAFT EEN CONSTRUCTIEVE 
EN KRITISCHE AANPAK DOOR MIDDEL VAN 
VERNIEUWEND, WETENSCHAPPELIJK EN EFFICIËNT 

ONDERWIJS.” 

PAUL SERCU
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Eerste jaar: sensomotorische kinesitherapie
De Body-Mind Academy is een vernieuwend opleidingsinsituut voor de kinesitherapeut 
die bewust de lichaam-geest kennis wilt leren gebruiken in zijn dagelijkse praktijk.

JE WILT EXCELLEREN IN DE KINESITHERAPIE? EN …
• Je wilt je kinesitherapeutische vaardigheden verrijken met 

de sensomotorische en fasciale kinesitherapie? 
• Je hebt de ambitie een expert te worden in een 

vernieuwende behandeling van aspecifieke klachten 
vanuit een lichaam-geest benadering?

• Je wenst ervaren te worden in de begeleiding van de 
patiënt vanuit een vernieuwend wetenschappelijk kader?

• Je bent gemotiveerd een specialist te worden in de 
fasciale behandeling van problemen eigen aan onze tijd?

DAN BEN JE BIJ ONS OP DE JUISTE PLAATS… 

BMA STAAT VOOR:
• Gepassioneerde lesgevers met kennis van zaken 
• Intensieve praktijkgerichte opleiding, onmiddellijk 

toepasbaar in je praktijk
• Grondige begeleiding gedurende de opleiding
• Vernieuwende en verhelderende visie op de interacties 

tussen lichaam en geest
• Rijk geïllustreerde cursussen met veel interactie
• De recentste educatieve tools

OPENDEUR EN INFODAGEN
• 18 september 2021: een vernieuwende visie op 

aspecifieke klachten: wat is nieuw, interessant en relevant 
voor de kinesitherapeut?

• 8 oktober 2021: aspecifieke rugklachten: een 
behandelingsplan vanuit de BodyMind en fascia-visie 

DATUM
BASISCURSUS - EERSTE JAAR

Behandeling en begeleiding van (a)specifieke 
rug-, nek-, en hoofdklachten :

22-23 oktober en 12-13 november 2021
Neurofysiologisch ontwikkelingsmodel van 
(a)specifieke klachten en het therapeutische 
antwoord bij rug, hals en hoofdklachten.
10-11 december 2021 en 14-15 januari 2022
Rug en nekklachten: sensomotorische re-educatie.
04-05 februari 2022 en 11-12 maart 2022
Stress als boosdoener van pijn en 
bewegingsstoornissen en het therapeutische 
antwoord met manuele fasciale technieken.
22-23 april, 13-14 mei en 10-11 juni 2022
Acute klachten van rug en hals: precieze fasciale 
technieken, doelgerichte sensomotorische re-
educatie; behandeling van hoofdpijn en integratie 
leerstof.

BASISCURSUS - TWEEDE EN DERDE JAAR

Zie website: www.bodymindacademy.be

DE SCHOOL VOOR DOWN-TO-EARTH 

LICHAAM-GEEST OPLEIDINGEN
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Opleiding Fasciatherapie
ABCIG Fasciale Kinesitherapie - Fascia college.

LOCATIE
Oude Abdij Drongen
Drongenplein 26 bus 3 - 9031 Drongen

PRIJS
€ 500 Per seminarie

CONTACT
Tel : +32(0)456/05.51.96
E-mail : info@fascia.be  -  admin@fascia.be 
Website : www.fascia.be
 

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)

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.
De sensomotorische bewegingseducatie richt zich in eerste 
plaats naar een optimalisatie van de  stabiliteit/mobiliteit én 
de bewegingskwaliteit.
Een welbepaalde counseling laat de patiënt toe nuttige 
informatie uit de therapie te filteren waarmee hij thuis 
gemotiveerd aan de slag kan gaan.

START VAN DE NIEUWE OPLEIDING SCHOOLJAAR 2021/2022 

• Seminarie 1 : Basisconcepten van de fasciatherapie 
14/10/2021  16/10/2021 

• Seminarie 2 : Het locomotorisch systeem I
25/11/2021  27/11/2021

• Seminarie 3 : Het locomotorisch systeem II
20/01/2022  22/01/2022   

• Seminarie 4 : De romp I 
10/03/2022  12/03/2022 

• Seminarie 5 : De romp II
28/04/2022  30/04/2022

• Seminarie 6 : Integratiestage
09/06/2022  11/06/2022

FASCIATHERAPIE
DEPARTEMENT
FASCIA COLLEGE
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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

LOCATIE
HET I.C.V.K. VORMINGSCENTRUM

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

PRIJS
€ 2.100

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

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

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.

DE OPLEIDING OMVAT :
MODULE 1: MANUELE THERAPIE VAN HET BEKKEN EN WERVELKOM
• Opendeur -en infodag

Zaterdag 18 september 2021

• 1° seminarie : Het Sacro-Iliacaal gewricht – Het Ilium
Zaterdag 02 en zondag 03 oktober 2021

• 2° seminarie : Het Sacro-Iliacaal gewricht – Het Sacrum
Zaterdag 16 en zondag 17 oktober 2021

• 3° seminarie : De lumbale wervelzuil
Zaterdag 11 en zondag 12 december 2021

• 4° seminarie : Dorsale wervelzuil, thorax en ribben
Zaterdag 15 en zondag 16 januari 2022

• 5° seminarie : De cervicale wervelzuil
Zaterdag 12 en zondag 13 februari 2022

• 6° seminarie : De wervelzuil in de cranio-sacrale relatie
Zaterdag 14 en zondag 15 mei 2022

• 7° seminarie : evaluatieweekend
Zaterdag 11 en zondag 12 juni 2022

MODULE 2: MANUELE MOBILISATIE VAN DE PERIFERE GEWRICHTEN
• Opendeur -en infodag

Zaterdag 18 september 2021

• 1° seminarie : Het heupgewricht

• 2° seminarie : Het kniegewricht

• 3° seminarie : De voetgewrichten

• 4° seminarie : Het schoudergewricht

• 5° seminarie : De elleboog- en polsgewrichten

• 6° seminarie : De relatie perifere gewrichten en wervelkolom

• 7° seminarie : evaluatieweekend

ELKE CURSUS OMVAT 120 LESUREN GEDURENDE 
7 WEEKENDS GESPREID OVER ÉÉN ACADEMIEJAAR

EEN RIJK GEÏLLUSTREERD CURSUSPAKKET WORDT 
DIGITAAL AANGEBODEN
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Modulaire opleiding KineCoach®

Vorming tot referentiekinesitherapeut in de cardiologie en de inwendige en metabole 
stoornissen.

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

PRIJS
Leden / Niet-leden
€ 270 / € 460    Basismodule
€ 875 /€ 1.380  Module 1
€ 410 / € 650    Module 2 & 3
€ 270 / € 460    Module 4

Catering en digitaal leerplatform inbegrepen

De cursist is pas ingeschreven na ontvangst van 
de betaling.

CONTACT
Tel : +32(0)2/709.70.80
E-mail : info.nl@axxon.be
Website : www.kinecoach.net

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

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, adolescenten en 
volwassenen bestaat uit 3 lesdagen en (pre-) diabetes 
type 2 bestaat 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.

OPLEIDINGEN
• Module 1: Oncologie (met e-learning)

Start op 2 december 2021 | Start op 25 mei 2023

• Basismodule : Beweging en gezondheid
Zaterdag 23 april 2022 | 9.30 - 16.45
Donderdag 28 april 2022 | 9.00 - 16.00

• Module 2 : Cardiale kinesitherapie
Donderdag 10 maart 2022 | 10.00 - 16.45
Zaterdag 19 maart 2022 | 9.00 - 17.00
Donderdag 24 maart 2022 | 10.00 - 17.45

• Module 3 : Obesitas bij kinderen, adolescenten en volwassen
Zaterdag 8 oktober 2022 | 9.00 - 15.15
Donderdag 13 oktober 2022 | 13.30 - 18.30

• Module 4 : (Pre-) Diabetes type 2
Zaterdag 12 juni 2021 | 9.00 - 15.45
Donderdag 17 juni 2021 | 13.30 - 19.00
Zaterdag 10 juni 2023 | 9.00 - 15.45
Donderdag 15 juni 2023 | 13.30 - 19.00

EEN THEORETISCHE ÉN PRAKTIJKGERICHTE 
OPLEIDING, GEGEVEN DOOR EXPERTS IN HUN 

DOMEIN

KineC ach
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Mechanische Diagnose en Therapie (MDT)
De McKenzie Methode® is wereldwijd erkend als vooraanstaande behandelmethode 
van rug-, nekklachten en klachten van de extremiteiten.

DATUM
B-cursus (B58)|04-05 + 18-19 juni | ThimAlp

C-cursus (CBe43-1) | 04-05 + 18-19 juni | T.P.C.

A-cursus (A65) | 03-04 + 17-18 september  
| ThimAlp

C-cursus (C57) | 17-18 september  
+ 01-02 oktober | ThimAlp

A-cursus (ABe51) | 15-16 + 29-30 oktober | T.P.C.

D-cursus (DBe39-1) | 26-27 november  
+ 17-18 december | T.P.C.

B-cursus (B59) | 03-04 + 17-18 december | ThimAlp

LOCATIES
T.P.C. Antwerpen
Groenenborgerlaan 149 - 2020 Antwerpen
ThimAlp Nieuwegein
Archimedesbaan 2 - 3439 ME Nieuwegein

CONTACT
E-mail : secretaris@mckenzie.be
Website : www.mckenzie.nl

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

Kenmerkt zich door een actieve patiënt-betrokkenheid en 
wordt door therapeuten over de hele wereld gebruikt voor 
het beoordelen, behandelen, informeren en motiveren van 
patiënten met rug-, nek- en gewrichtsklachten. 

U LEERT:
• Duidelijk gestructureerd onderzoeken
• Betrouwbaar classificeren
• Positief prognostische factoren herkennen in bio-

psychosociale context
• Doelgericht behandelen met een actieve rol voor de patiënt

U BEREIKT:
• De beste en snelst mogelijke behandelresultaten
• Een uitstekende secundaire preventie
• Een hoge tevredenheid bij u en uw patiënten

De opleiding tot geregistreerd MDT McKenzie therapeut 
(Cred. MDT) bestaat uit 4 modules van elk 4 dagen (deel 
A-D) en een facultatief examen. De deelnemers leren 
MDT toe te passen op de lumbale, cervicale en thoracale 
wervelkolom én de perifere gewrichten door middel van 
lezingen, praktische oefeningen en patiëntendemonstraties.

HET PROGRAMMA:
DEEL A | DE LUMBALE WERVELKOLOM
Een 4-daagse inleiding in MDT en nadere uitwerking voor 
de lumbale wervelkolom.

DEEL B | DE CERVICALE & THORACALE WERVELKOLOM
Een 4-daagse vervolgcursus voor de cervicale en thoracale 
wervelkolom.

DEEL C | DE LUMBALE WERVELKOLOM - PROBLEM SOLVING
Vierdaagse “Problem Solving” cursus lumbale wervelkolom, 
differentiaal diagnostiek lumbaal/SIG/heup en MDT 
onderste extremiteit.

DEEL D | DE CERVICALE & THORACALE WERVELKOLOM - PROBLEM SOLVING
Vierdaagse “Problem Solving” cursus cervicale en 
thoracale wervelkolom, differentiaal diagnostiek cervicaal/ 
glenohumeraal/ACG/SCG en MDT bovenste extremiteit.

EXAMEN
Is facultatief en duurt 1 dag. Het examen bestaat uit een 
theoretisch deel en een praktisch deel. Beiden moeten met 
goed gevolg afgelegd worden.

MEER INFORMATIE OVER DE INHOUD EN KOSTEN 
VAN DE CURSUSSEN IS TERUG TE VINDEN  

OP DE WEBSITE
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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 21 en woensdag 22 september 2021
Blok B
Dinsdag 26 en woensdag 27 oktober 2021
Blok C
Dinsdag 18 en woensdag 19 januari 2022

LOCATIE
Hotel Van der Valk Dennenhof 
Bredabaan 940 - 2930 Brasschaat

PRIJS
€ 1.460 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 : 18 

DOELGROEP EN WERKWIJZE
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.

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. 

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 landen in 
>20 talen

• Sterke wetenschappelijke bewijsvoering, zie research op 
de website

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”
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The Hive | Academy for Health Professionnals
The Hive organiseert bij -en nascholingen voor en door zorgprofessionals: een breed 
aanbod van topics en modules in een inspirerende omgeving.

De opleidingen kunnen ondergebracht worden in vier domeinen: 

Dry needling: de dry needling modules vertrekken vanuit 
een evidence-based perspectief en kunnen los van elkaar 
gevolgd in eigen tempo of onder de vorm van een 
opleidingstraject. De modules worden gegeven door het 
lesgeversteam van Dry Needling Gent.

Clinical topics: clinical topics zijn ééndaagse cursussen 
waarbij een up-to-date visie rond een specifiek onderwerp uit 
de dagelijkse praktijk wordt gegeven door een expert in het 
domein. Aan de hand van casuïstiek  uit de dagelijkse praktijk 
wordt een gedegen klinisch redeneren met aandacht voor 
onderzoek, differentiaaldiagnose en behandelplan uitgewerkt.

360 courses: tijdens de 360 courses wordt ingezoomd op 
een specifieke regio. Deze intensieve cursussen brengen alle 
huidige tendensen vanuit verschillende invalshoeken samen. 
Verschillende facetten worden in de diepte uitgewerkt: 
gedegen klinisch onderzoek, gevorderd klinisch redeneren 
en optimale behandelstrategieën. De ideale nexus tussen 
wetenschap en praktijk.

Praktijkmanagement: in deze opleidingen wordt 
dieper ingegaan op vaardigheden en inzichten in 
praktijkmanagement: fiscaliteit, samenwerken, … 

OPLEIDINGEN 2021
• Dry needling: basismodule | 09-11 september | Gent

• Clinical Topic Pubalgie/Groin pain | 10 september | Kortrijk

• Clinical Topic Hoofdpijn | 14 september | Kortrijk

• Dry needling: basismodule | 23-25 september | Kortrijk

• Clinical Topic Schouderinstabiliteit | 28 september | Kortrijk

• Clinical Topic Cycling injuries | 01 oktober | Kortrijk

• Dry needling: advanced UQ | 08-09 oktober | Kortrijk

• 360 course: the shoulder epic I | 14-15 oktober | Kortrijk

• Dry needling: advanced LQ | 15-16 oktober | Gent

• Clinical Topic Frozen Shoulder | 19 oktober | Kortrijk

• 360 course: the knee | 21-22 oktober | Kortrijk

• Clinical Topic Rotator Cuff  | 18-19 november | Kortrijk

• Dry needling: refresher shoulder | 19 november | Kortrijk

• Dry needling: basismodule | 25-27 november | Kortrijk

• Dry needling: advanced H&N | 02 december | Kortrijk

• Dry needling: advanced UQ | 03-04 december | Gent

• Dry needling: advanced LQ | 10-11 december | Kortrijk

• Clinical Topic Elbow injuries | 17 december | Kortrijk

LOCATIES
Antwerpen - Van der Valk Hotel 
Luitenant Lippenslaan 66 - 2140 Antwerpen

Gent - Nieuwgoed Seminariecentrum 
Grotesteenweg-Zuid 8 - 9052 Gent

Kortrijk - Hangar Meeting Center
Spoorwegstraat 23C - 8530 Harelbeke

CONTACT
E-mail : info@thehive-academy.be 
Website : www.thehive-academy.be

EXTRA INFO
Komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille

De modules “Dry needling” worden ook in
Leuven (in samenwerking met SmartEducation)
en in Nederland (in samenwerking met Fysiolinks)
georganiseerd.

THE HIVE IS EEN PLAATS WAAR COLLEGA’S 
ELKAAR ONTMOETEN, SAMENWERKEN, …  
EN DAN OPNIEUW UITZWERMEN MET EEN 

HELEBOEL NIEUWE KENNIS EN VAARDIGHEDEN
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BACK

www.back-opleidingen.be

FASCIATHERAPIE
DEPARTEMENT
FASCIA COLLEGE

 
FASCIA

www.fascia.be

KineC ach
 

KINE COACH
www.kinecoach.net

 
MULLIGAN

www.mulliganconcept.be

 
BODY-MIND ACADEMY

www.bodymindacademy.be

I.C.V.K Het Instituut voor 
Continue Vorming 
in de Kinesitherapie

 
ICVK

www.icvk.be

 
MCKENZIE

www.mckenzie.nl

 
THE HIVE

www.thehive-academy.be

SAMENVATTING
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Dit addendum geeft aanvullende 
opleidingen weer die enkel in de digitale 
versie van deze brochure zijn gepubliceerd.

 
CAPEDUCATION 

www.kinedelangemunt.be/capeducation
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Perinatale en Bekkenbodem Kinesitherapie 
Manuele Therapie van de lumbale/cervicale WZ
Capeducation sinds 2006

CAPEDUCATION

CHRISTINE VAN DE PUTTE EN PHILIP MOULAERT 
ZIJN DE KINESITHERAPEUTEN ACHTER 

CAPEDUCATION

HUN ERVARING ALS THERAPEUT EN LESGEVER 
STAAN GARANT VOOR KLINISCH EN PRAKTIJK 

GERICHTE CURSUSSEN

DE JARENLANGE POSITIEVE EVALUATIES SPREKEN 
VOOR ZICH

Capeducation staat voor ” Centre for Advanced Postgraduate 
Education”. Christine Van De Putte en Philip Moulaert zijn de 
kinesitherapeuten achter Capeducation dat cursussen inricht 
in 2 vakdomeinen.

Enerzijds in het domein van Perinatale en Bekkenbodem 
Kinesitherapie.

Anderzijds in het domein van Manuele Therapie (Musculo-
Skeletaal).

Capeducation verzorgde van 2006 tot heden vele 
cursussen per jaar en vanaf 2015 in samenwerking met 
Smarteducation. Capeducation zal vanaf september 2021 
alleen doorgaan met dezelfde cursussen. 

Beide lesgevers zijn sinds meer dan 35 jaar actief in het 
lesgeven in hun specialiteit, zowel op universitair niveau als 
in de private setting.

PERINATALE EN BEKKENBODEM KINESITHERAPIE
Op het domein van Perinatale en Bekkenbodem 
Kinesitherapie wordt door Christine Van De Putte de cursus 
“Van Voelend en actief Zwanger naar bewust bevallen en 
moeder zijn” gegeven. In een 3-daagse wetenschappelijk 
onderbouwde praktijkgerichte cursus loodst zij de cursist 
doorheen de perinatale periode van de vrouw. De nadruk 
wordt gelegd op de bewustwording van deze belangrijke 
periode via een specifieke aanpak die gebaseerd is op 
evidentie en de klinische ervaring van de lesgeefster. De 
extra troef is de inbreng van “echografie”.
Tijdens het “Childbearing year” ondergaat de vrouw veel 
veranderingen zowel fysisch als psychisch. Een professionele 
aanpak is dan ook belangrijk om de vrouw in al deze 
aspecten positief te begeleiden. 

MANUELE THERAPIE
Op het domein van Manuele Therapie wordt een 2-daagse 
Lumbale WZ en een 2-daagse Cervikale WZ gegeven door 
Philip Moulaert
Deze cursus is een intensieve “evidence based update” van 
de kennis en de klinische vaardigheden over de lumbale/
cervicale wervelkolom voor de beginnende of gevorderde 
manueel therapeut. Er wordt gekozen om eveneens 
patiëntendemonstraties toe te voegen. Dit geeft een extra 
dimensie aan de cursus. Via onderzoek, klinische redenering 
en behandeling worden de acute en chronische lumbale/
bekken/OL disfuncties van zowel neurogene, articulaire als 
myofasciale origine in een totaalpakket benaderd. 

DATUM
WOMEN’S HEALTH

Vrijdag 24 tot zondag 26 september 2021 
Vrijdag 19 tot zondag 21 november 2021

MANUELE THERAPIE

Vrijdag 01 en zaterdag 02 oktober 2021
Lumbaal
Vrijdag 26 en zaterdag 27 november 2021
Cervicaal

LOCATIE
Praktijk De Lange Munt
Lange Muntstraat 9 - 8200 Brugge 2

PRIJS
€ 660 Women’s Health
€ 420 Lumbaal / Cervicaal

CONTACT
Tel : +32(0)475/63.55.85

+32(0)479/66.63.52
E-mail : pmoulaert@pandora.be

vdpchristine@hotmail.com
Website : www.kinedelangemunt.be/capeducation

EXTRA INFO
Geaccrediteerd door Pro-Q-Kine


