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02   VOORWOORD

Beste kinesitherapeut

U houdt op dit ogenblik de derde 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.

In het kader van de ‘Kwaliteitswet’, die vanaf 1 juli 2022 in 
werking treedt, is het essentieel voor ieder van ons 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 2022
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

Als kinesitherapeut kan u beroep doen op uw kritisch 
denkvermogen om te beslissen welke opleidingen 

interessant zijn voor uw praktijk. 
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Academie voor Revalidatiewetenschappen 
Bijblijven in je vakgebied of zorgdiscipline: de meest recente kennis opdoen daar 
waar ze ontstaat... in het kloppend academisch hart van de UZ Gent Campus !

ACREHAB

LOCATIE
2B3 - UZ Gent campus
C. Heymanslaan 10 - 9000 Gent

IGent Toren
Technologiepark 126 - 9052 Zwijnaarde

The Platform
Zwijnaardsesteenweg 314F - 9000 Gent

PRIJS
€ 230 1 dag

€ 430 2 dagen

€ 35   Webinar

CONTACT
Tel : +32(0)9/332.22.69

E-mail : acrehab@ugent.be

Website : acrehab.ugent.be
nova-academy.be 

Volg ons op Facebook,Instagram,Twitter en LinkedIn

EXTRA INFO
Accreditatie Pro-Q-Kine
Komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille
Maximum aantal deelnemers : 30

Vanuit de UGent-visie op “levenslang leren” biedt de 
Academie voor Revalidatiewetenschappen - ACREHAB  
kwalitatief hoogstaande navormingsactiviteiten voor 
zorgprofessionals binnen de kinesitherapie, fysische 
geneeskunde, ergotherapie, logopedie en audiologie.

 SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL

Onze academische missie indachtig, wordt gewerkt vanuit 
een multidisciplinaire benadering waarbij evidence based 
practice centraal staat.

ACREHAB “ON CAMPUS”
• Dagcursussen
• Meerdaagse opleidingen
• Refresher-courses
• REVA-clubs (gratis toegang)

ACREHAB “ONLINE”
• e-Learnings
• Webinars 
• Uitgesteld kijken

ACREHAB “ON TOUR”
• Ter plaatse in zorginstellingen of op zorgafdelingen
• Enkel op aanvraag

ACREHAB BEHOORT TOT THE GHALL :
GHENT HEALTH ACADEMY FOR LIFELONG LEARNING

ACADEMISCH NIVEAU 

“IN HOUSE” EXPERTISE

MULTIDISCIPLINAIR

EVIDENCE BASED OPLEIDINGEN

NETWERKING
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Back, een gevarieerd opleidingsaanbod
Praktijkgerichte weekendopleidingen met schwung. i

Ben je kinesitherapeut en wil je gericht manuele technieken 
inpassen in je therapiebenadering? 

Dan zijn onze hands-on opleidingen echt iets voor jou!

Verwacht je aan actieve, praktijkgerichte lessen met heel 
wat schwung die alle blokkades losweken. Ons sterk 
docententeam heeft zowel ervaring als kinesitherapeut én als 
lesgever, waardoor ze jou als cursist perfect weten te boeien.

ONTDEK ONS OPLEIDINGSAANBOD OP 

WWW.BACK-OPLEIDINGEN.BE

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
Komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille

Onze opleidingen zijn erkend door Pro-Q-Kine, 
de organisatie voor de kwaliteitsbevordering van 
kinesitherapeuten in België. 

Voor elke opleiding vind je het aantal toegekende 
navormingseenheden op de website van Pro-Q-Kine.
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Fasciale en sensomotorische kinesitherapie
De BMA is een vernieuwend opleidingsinsituut voor de kinesitherapeut die de 
fasciatherapie vanuit een bodymind perspectief wil integreren in zijn dagelijkse praktijk.

Merk jij ook dat je steeds meer patiënten ontmoet die net iets 
méér nodig hebben dan het louter technisch revalideren van 
een fysieke klacht?
In deze cursus leer je wekedelen technieken en een re-
educatie voor het efficiënt behandelen van aspecifieke  
én zuiver fysieke klachten. Dit op basis van de recentste 
wetenschappelijke modellen en richtlijnen. 
Onze jarenlange ervaring in de fasciatherapie laat ons toe 
een cursus van twee basisjaren aan te bieden. Vanaf het 
eerste seminarie is ze al een toegevoegde waarde voor 
jouw behandeling van Medically unexplained symptoms. 
Elk jaar is een aparte cursus en bestaat 9 praktijkseminaries 
van 2 dagen. Dit gebaseerd op de theorie die je vooraf kan 
inzien. Een verdiepingsjaar is voorzien. 

• Jaar 1: Sensomotorische  kinesitherapie: manuele fasciale 
technieken, sensomotorische reëducatie en begeleiding 
van (a)specifieke rug-, nek- en hoofdklachten.

• Jaar 2: Fasciale kinesitherapie:  specificiteit van manuele 
technieken  in de behandeling en begeleiding van 
andere aspecifieke klachten en complexe aandoeningen, 
eigen aan onze tijd

Een derde verdiepingsjaar somato-psychopedagogie 
(psycho-educatie) is voorzien aan de Hogeschool PXL. 

SCHRIJF JE IN EN WORD EXPERT IN DE FASCIALE KINESITHERAPIE!

Interesse? 
Kom naar onze opendeurdag op 17 september of neem 
deel aan onze online momenten (zie website).

DE THEORIE (INGESPROKEN PPT, FILM, CURSUS) 
WORDT JE VOORAF ONLINE OPGESTUURD ZODAT 
DE 18 ONTMOETINGSDAGEN 100% IN HET TEKEN 

VAN DE PRAKTIJK KUNNEN STAAN.

LOCATIE
Abdij de Roosenberg  Eerste en tweede jaar

Oudeheerweg-Heide 3 - 9250 Waasmunster

Cultureel centrum De Zandloper  Eerste en tweede jaar

Kaasmarkt 75 - 1780 Wemmel

Hogeschool PXL  Verdiepingsjaar

Guffenslaan 39 - 3500 Hasselt

PRIJS
9 PRAKTIJKSEMINARIES PER JAAR

€ 335 Seminarie van 2 dagen
Alle cursusmateriaal, koffiepauzes en toegang tot bewegingsplatform inbegrepen

CONTACT
E-mail : info@bodymindacademy.be
Website : www.bodymindacademy.be

EXTRA INFO
Komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille
Maximum aantal deelnemers : 25
Enkel kinesitherapeuten toegelaten
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Opleiding Fasciatherapie
ABCIG Fasciale Kinesitherapie - Fascia college.

LOCATIE
Oude Abdij Drongen
Drongenplein 26 bus 3 - 9031 Drongen

PRIJS
€ 500 Per module

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
Maximum aantal deelnemers : 30

DE KRACHT EN DIEPGANG VAN FASCIATHERAPIE 
SCHUILT ACHTER DE ZACHTHEID VAN DE 

BEHANDELING

Fasciatherapie is efficiënt bij acute klachten en 
gewrichtsblokkades vanwege de zachte technieken 
die op verschillende factoren tegelijkertijd inwerken: 
weefselontspanning, drainage, mobilisatie.

Terzelfdertijd biedt Fasciatherapie een breder antwoord op 
de soms complexe zorgvraag van de patiënt zoals het geval 
is bij de de aspecifieke (pijn)klachten, de stressgerelateerde 
aandoeningen en de bijkomende klachten bij zware 
pathologieën.

De zachte en diepgaand technieken, in combinatie met de 
fenomenologische benadering van de patiënt en zijn klachten, 
en de interpersoonlijk relatie maken deze therapie uniek.

START VAN DE NIEUWE OPLEIDING SCHOOLJAAR 2022/2023
MODULE 1 : 13/10/2022  15/10/2022 
Basisconcepten van de fasciatherapie

MODULE 2 : 17/11/2022  19/11/2022 
Manuele fasciale technieken en bewegingscorrectie met 
betrekking tot het bovenste lidmaat (deel 1)

MODULE 3 : 12/01/2023  14/01/2023 
Manuele fasciale technieken en bewegingscorrectie met 
betrekking tot het bovenste lidmaat (deel 2)

MODULE 4 : 16/03/2023  18/03/2023 
De romp (deel 1)

MODULE 5 : 11/05/2023  13/05/2023 
De romp (deel 2)

MODULE 6 : 22/06/2023  24/06/2023 
Integratiestage

24 modules van 3 dagen verspreid over 3.5 jaar en is 
onderverdeeld in 3 cycli :

CYCLUS 1 : 14 modules fasciatherapie – somatologie

CYCLUS 2 : 3 modules fasciatherapie – pulsologie

CYCLUS 3 : 7 modules somato-psychopedagogie
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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
€ 2.300

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: MANIPULATIEVE MOBILISATIES VAN DE WERVELKOLOM 
• Opendeur -en infodag

Zaterdag 17 september 2022
• 1° seminarie : Het Sacro-Iliacaal gewricht – Het Ilium

Zaterdag 01 en zondag 02 oktober 2022
• 2° seminarie : Het Sacro-Iliacaal gewricht – Het Sacrum

Zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2022
• 3° seminarie : De lumbale wervelzuil

Zaterdag 17 en zondag 18 december 2022
• 4° seminarie : Dorsale wervelzuil, thorax en ribben

Zaterdag 14 en zondag 15 januari 2023
• 5° seminarie : De cervicale wervelzuil

Zaterdag 04 en zondag 05 maart 2023
• 6° seminarie : De wervelzuil in de cranio-sacrale relatie

Zaterdag 13 en zondag 14 mei 2023
• 7° seminarie : evaluatieweekend

Zaterdag 10 en zondag 11 juni 2023

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

Zaterdag 17 september 2022
• 1° seminarie : Het heupgewricht

Zaterdag 01 en zondag 02 oktober 2022
• 2° seminarie : Het kniegewricht

Zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2022
• 3° seminarie : De voetgewrichten

Zaterdag 17 en zondag 18 december 2022
• 4° seminarie : Het schoudergewricht

Zaterdag 14 en zondag 15 januari 2023
• 5° seminarie : De elleboog- en polsgewrichten

Zaterdag 04 en zondag 05 maart 2023
• 6° seminarie : De relatie perifere gewrichten en wervelkolom

Zaterdag 13 en zondag 14 mei 2023
• 7° seminarie : Evaluatieweekend

Zaterdag 10 en zondag 11 juni 2023

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

EEN RIJK GEÏLLUSTREERD CURSUSPAKKET WORDT 
DIGITAAL AANGEBODEN
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Manuele therapie van segmentaal tot globaal
Leer via een globale visie uw patiënten helpen met manuele therapie. Groei met één van de korte 
specialisaties of ga voor de lange opleiding Manuele Therapie van Segmentaal tot Globaal.

LOCATIE
Gent - Van der Valk Hotel
Autosnelweg E17 - 9810 Nazareth (Gent)

Genk - Hotel Zuid
Fletersdel 1 - 3600 Genk

PRIJS
SPECIALISATIES

€ 660     Per driedaagse opleiding

TWEEJARIGE OPLEIDING

€ 3.490  Per jaar

CONTACT
Tel : +32(0)2/888.95.05
E-mail : info@imft.org
Website : www.imft.org

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

EXPERTISE IN MANUELE THERAPIE 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. 
Herkenbaar?

DIT IS IMFT
• Meer dan 30 jaar expertise
• Globale visie
• Direct toepasbaar in de praktijk
• Per 10 studenten 1 praktijkdocent
• Syllabi met foto’s en gedetailleerde beschrijving van de 

technieken uit de practicums

LANGE OPLEIDING
Dankzij de globale visie op het menselijk lichaam laat de 
opleiding Manuele Therapie van Segmentaal tot Globaal 
je verder specialiseren in de neuro-muskulo-skeletale 
aandoeningen. Als Manueel Therapeut tracht je de 
gewrichten beter te laten functioneren, de spieren optimaal 
te gebruiken, zenuwen vrij te laten bewegen en je verbetert 
de houding en bewegingen.

KORTE DRIEDAAGSE OPLEIDINGEN
IMFT biedt naast de lange opleiding manuele therapie ook 
kortdurende specialisaties aan. In 3 dagen kun je jouw 
kennis verdiepen bij:
• Lumbalgie
• Cervicalgie
• Bekken
• Fasciae
Aan jouw de keuze.

INTERESSE?
Groei verder op www.imft.org.

KRIJG VIA DE HOLISTISCHE VISIE EN KLINISCH 
REDENEREN INZICHT IN DE COMPLEXE PROBLEMEN 

VAN ONZE PATIËNTEN
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Modulaire opleiding KineCoach®

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

In samenwerking met experts van de Vlaamse universiteiten, 
Kom op Tegen Kanker en het Cédric Hèle instituut, organiseert 
AXXON opleidingen tot KineCoach®. Deze modulaire 
opleidingen bestaan uit één basismodule, aangevuld met 
vijf 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 doorstromingsmodules kan volgen.

• De module cardiale kinesitherapie bestaat uit een 
onderdeel verplichte zelfstudie via e-learning, 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 
voor de basismodule.

• De module Respiratoire kinesitherapie bij volwassen 
bestaat uit 3 lesdagen.

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

Start op 25 mei 2023 | Start op 22 mei 2025

• Basismodule : Beweging en gezondheid
Start op 09 maart 2023 | Start op 08 juni 2024

• Module 2 : Cardiale kinesitherapie
Start op 07 maart 2024

• Module 3 : Obesitas bij kinderen, adolescenten en volwassen
Start op 08 oktober 2022 | Start op 03 oktober 2024

• Module 4 : (Pre-) Diabetes type 2
Start op 10 juni 2023 | Start op 07 juni 2025

• Module 5 : Respiratoire kinesitherapie
Start op 19 november 2022 | Start op 14 oktober 2023

EEN THEORETISCHE ÉN PRAKTIJKGERICHTE 
OPLEIDING, GEGEVEN DOOR EXPERTS IN HUN 

DOMEIN

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 & 5
€ 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 : martine.debrucker@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

KineC ach
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WAT DE CURSISTEN ZEGGEN OVER DEZE OPLEIDING :

“Zeer praktisch, direct toepasbaar, had ik jaren 
eerder moeten doen, totaal andere manier 
van aanpakken, direct positief resultaat na de 

behandeling”

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 september 2022
Blok B
Dinsdag 08 en woensdag 09 november 2022
Blok C
Dinsdag 10 en woensdag 11 januari 2023

LOCATIE
Hotel Van der Valk Dennenhof 
Bredabaan 940 - 2930 Brasschaat

PRIJS
€ 1.495 Zesdaagse cursus
€ 2,45   Kosten per maand voor de app

gedurende de cursusperiode

CONTACT
Tel / WhatsApp : +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 : 21 

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. 

Facultatief kan men hierna aan de herhalingsdagen, CMP 
training en het CMP examen deelnemen.

KERNPUNTEN
• Zesdaagse cursus in drie blokken van twee dagen.

• Mobiliseren met bewegen (MWMs, NAGs & SNAGs)

• 100% pijnvrij, veilig, snel en blijvend resultaat.

• Evidence based (sterke wetenschappelijke bewijsvoering).

• Veel aandacht voor klinisch redeneren.

• Internationaal concept (cursussen wereldwijd).

DOCENT
René Claasen (NL) 
MULLIGAN™ Concept Teachers Association



12   ORTHOKINESIE

DE OPLEIDING ORTHOKINESIE IS ONGETWIJFELD 
EEN MEERWAARDE VOOR UW PRAKTIJK

Orthokinesie OIA | Dynamische Posturologie
Van OPS-analyse, “Orthopedie – Postuur – Sport”, tot dynamische behandelingen.

DATUM
2022

Module 1
Van 06 tot 09 september 2022
Module 2
Van 04 tot 07 oktober 2022

2023

Module 1
Van 26 tot 29 september 2023
Module 2
Van 28 november tot 01 december 2023

LOCATIE
Brussel

PRIJS
€ 2.000 Voor de 2 modules

CONTACT
Tel : +32(0)478/77.14.10
E-mail : secretariat@orthokinesie.com
Website : www.orthokinesie.com

De opleiding Orthokinesie stelt culturele en therapeutische 
vooroordelen in vraag. Ze biedt de therapeut een ongewone 
rehabilitatie aanpak aan, vooral dan door zijn dynamische 
aspect.

Het belang bestaat erin om de therapeut te voorzien van 
een nieuw therapeutisch arsenaal aanvullend aan zijn 
bestaande activiteiten.

KLINISCHE POSTUROLOGIE EN DYNAMISCHE POSTUROLOGIE 
• Onderzoek naar de oorzaken van posturaal-dynamische 

onevenwichten.
• Biomechanische balansen “orthopedie-postuur-sport”met 

de OPS-CLINIC -software (gratis beschikbaar voor 
afgestudeerde cursisten). Analyse van statische en 
dynamische houding, rug, voeten, kaakgewrichten, 
ogen...

ORTHOKINESISCHE MANUELE THERAPIE  
• Gerichte en gesynchroniseerde dynamische en posturale 

manipulaties.
• Aanpassing van de zachte weefsels in beweging en in 

volle spanning, correctie van het letstelgebaar.

ORTHODYNAMISCHE POSTUROLOGIE   
• Kinesitherapeutische Orthodynamische Posturale 

Revalidatie met verstelbare banden (remmend of 
stimulerend).

• Functionele revalidatie: maxillofaciaal / orthodontisch, 
oculomotorisch, podaal. Advies over schoeisel, podale, 
orale, oculaire activatoren...

PERMANENTE EN GRATIS ONDERSTEUNING NA DE OPLEIDING  
DOOR DE EENHEID KLINISCHE THERAPIE VAN DE OPS  

(ANALYSE/STAGE EN BIJSCHOLING)
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ACREHAB

acrehab.ugent.be

 
FASCIA

www.fascia.be

KineC ach

 
KINE COACH

www.kinecoach.net

 
BACK

www.back-opleidingen.be

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

 
ICVK

www.icvk.be

 
MULLIGAN

www.mulliganconcept.be

 
BODYMIND ACADEMY

www.bodymindacademy.be

 
IMFT

www.imft.org

 
ORTHOKINESIE

www.orthokinesie.com

SAMENVATTING


