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Algemene informatie
Voor u ligt het volledige nascholingsprogramma van het
Paramedisch bij- en nascholingscentrum voor het schooljaar
2022 / 2023.
Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Er kunnen
per cursus maximaal 21deelnemers geplaatst worden. Bij 100%
aanwezigheid wordt na afloop van de cursus een certificaat
uitgereikt.
Bij alle cursussen staat het aantal accreditatiepunten vermeld.
Alle cursusbedragen zijn inclusief syllabus, lunch, koffie en thee.
De cursussen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur.
Leden van de VvOCM krijgen 10% korting op de reguliere
cursus-prijs. Deze cursusprijs inclusief korting staat bij alle
cursussen vermeld.
Inschrijven via e-mail: info@pmsc.nl met vermelding voor welke
cursus u wil inschrijven, of via de website www.pmsc.nl
Annuleringsregeling:
Bij annulering 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt
50% van het totale cursusbedrag afgeschreven. Bij annulering
binnen een week voor aanvang van de cursus of bij afwezigheid
wordt het totale bedrag afgeschreven. Het paramedisch bij- en
nascholingscentrum behoudt zich het recht om bij onvoorziene
omstandigheden of bij onvoldoende deelname een cursus niet
door te laten gaan.
Paramedisch bij- en nascholingscentrum
Korvelplein 197, 5025JX Tilburg
Cursuslocatie: Dragonstraat 21, 5044 HR Tilburg
Cursus op locatie is ook mogelijk. Vraag gerust naar de
mogelijkheden!
Organisatie & Administratie
Front office: Loes Paulusse
Back office: Marion Siep
Secretariaat: Korvelplein 198 5025JX Tilburg Tel. 0622032049
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Prof. dr. Sjaak Bloem. Wie AA zegt moet BB zeggen …
Al vele jaren ben ik ‘bewust’ bezig met bewegen – geen grote
sportprestaties maar wandelen in al haar facetten. Van
dagelijkse wandelingen tot de meer uitgebreide tochten in
weekend en vakantie. Verschillende facetten zijn daarbij
aantrekkelijk. Fysiek: wandelen om in conditie, op gewicht en in
vorm te blijven (ijdelheid zal daar zeker ook een rol in spelen ;- );
Mentaal: wandelen om het hoofd leeg te maken (na een drukke
dag) of om over zaken na te denken (ter voorbereiding op een
drukke dag of over het schrijven van dit voorwoord); en sociaal:
wandelen met vrienden, met mijn zoon of echtgenote om in het
bos een boom op te zetten en om te genieten van de natuur.
Tal van publicaties zijn er te vinden over de zin en de kracht van
bewegen op onze gezondheid en welzijn.
Professioneel bezien doe ik veel onderzoek naar subjectief
beleefde gezondheid – hoe beleven individuen hun gezondheid
(lichamelijk en geestelijk functioneren) om het leven te leiden
dat ze willen leiden binnen de grenzen van hun mogelijkheden.
Beleefde gezondheid gebruiken wij als ‘sturend’ mechanisme
om te zien welke vormen van ondersteuning en programma’s
mensen behoeven en helpen om hun gezondheid te verbeteren.
Twee begrippen zijn daarbij belangrijk: ‘controle’ en ‘acceptatie’.
Controle heeft te maken met het gevoel zelf invloed te hebben
op de eigen situatie, terwijl acceptatie te maken heeft in
hoeverre mensen hun gezondheidstoestand een plaats kunnen
geven in hun leven. Meer ervaren controle en acceptatie leidt tot
een positievere beleefde gezondheid. Gezondheidsbelevingen
veranderen steeds afhankelijk van wat er gebeurt, wat je
overkomt. Zo ook de ondersteuning die op dat moment nodig is
om de acceptatie en/of controle te verhogen dan wel (bij hoge
niveaus) te handhaven. Ondersteuningen zijn dus niet een kanten-klaar recept wat bij iedereen past en helpt. Het betekent dat
mensen – zelf of samen met anderen, al dan niet onder
begeleiding – in het hier en nu leren omgaan met de
mogelijkheden die bij hen passen en voorhanden zijn om verder
te komen. Wat betekent dit voor bewegen en de begeleiding
daarvan?
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Mensen die een hoge acceptatie en controle ervaren zijn
gemotiveerd om, ten gevolge van een klacht, aan de slag te
gaan met bewegen (onder professionele begeleiding). Zij
pakken al snel de juiste voorbeelden en oefeningen op van de
therapeut/ begeleider en gaan daar – zelfstandig – mee aan de
slag. Zij willen graag eigen regie houden en bevestigd worden in
hun gedrag. Schouderklopjes van de therapeut en het lezen
over hun klacht, lichaam en de behandeling passen hierbij. Ook
zijn dit mensen die vanuit een preventieve gedachte deelnemen
aan beweging programma’s.
Voor mensen die lager in hun controle staan is het belangrijk dat
zij o.a. een duidelijke structuur en planning krijgen aangeboden
in welke oefeningen zij wanneer moeten doen. Duidelijke
instructies en feedback van de therapeut, al dan niet
ondersteunt met video filmpjes om thuis te oefenen, zijn gepast.
Daarnaast zijn er mensen die het moeilijk vinden om met hun
klachten om te gaan, bij wie het accepteren of onderkennen
ervan een ‘probleem’ is. Bij deze groep dient de begeleider zich
nog meer bewust te zijn van het feit dat ‘de mens meer is dan
alleen zijn klachten’. Dus aandacht voor de ‘totale mens’ in de
context van zijn/ haar klachten en de plaats van het bewegen
(de beweging programma’s) in dit geheel.
Inzichten (in ‘wat er aan de hand is’ en ‘hoe er mee om te gaan’)
kunnen mensen ook krijgen door met anderen – dus
groepsgewijs – de bewegingssessies te volgen. Zeker wanneer
er ook de gelegenheid is (meestal na afloop) om met anderen te
praten.
Het gaat dus steeds om perspectief bieden, om mensen te
motiveren wat ze willen bereiken (binnen de grenzen wat
mogelijk is) en hen leren (op basis va de juiste programma’s) dit
uiteindelijk zelfstandig te doen. Nogmaals, dat is niet een kanten-klaar recept. Het aansluiten bij de persoonlijke wereld van de
(zorg)gebruiker is een belangrijk ingrediënt. Dat betekent dat de
focus in de behandeling dient te liggen op bewegingen in de
dagelijkse context – dat is wat mensen logischerwijs kennen en
doen, nodig hebben om geestelijk en lichamelijk goed te kunnen
functioneren.
‘Het ervaren dat het beter gaat’ is de belangrijkste stimulans
voor de (zorg)gebruiker.
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Onderschat daarbij ook niet de meerwaarde van groepslessen,
waarbij het sociale element een belangrijke motivator kan zijn
om mee te blijven
doen. Dit ook als opstap om, onder begeleiding, te blijven
bewegen vanuit een preventieve gedachte.
Tot slot, we zien ook dat steeds vaker ‘de mantel’ (partner,
vriend, bekende) in de bewegingssessies wordt betrokken,
omdat ze er de meerwaarde van inzien voor hun eigen
gezondheid maar ook als steun en voor de gezelligheid. Stap
voor stap ondersteuning op maat.
MedicalKinetics en dus de visie van Michel van der AA sluiten
zeer goed aan bij dit gedachtengoed. Het betreft een uitgekiend
‘product’ – een methodische bewegingsleer – gericht op de
‘totale mens’ en biedt ondersteuning op maat. Ieder mens is
anders en zal gegeven zijn lichamelijke en geestelijke constitutie
anders bewegen. De methodiek is gericht op de ‘natuurlijke’
dagelijkse activiteiten – van preventie tot klachten, van individu
tot groep. Pas het toe – ‘Wie AA zegt (leest) moet ook BB
zeggen (gaan doen ;- )’

Prof. dr. Sjaak Bloem
Nyenrode Business Universiteit
Breukelen, december 2020
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Cursusleiding
Michel van der Aa, Docent & onderzoek
Founder MedicalKinetics
Specialist op het gebied van bekken en
bekkenbodemproblematiek

Docenten:
Mayke Peters,
Oefentherapeut
Docent MedicalKinetics
Slaapoefentherapeut
Chronische pijn therapeut

Inge Taks – Verhoeven,
Oefentherapeut
Docent MedicalKinetics
Bekkenoefentherapeut
Kinderoefentherapeut

Mirjam Zwerink – Kogelman,
Oefentherapeut, Leefstijlcoach
Docent MedicalKinetics
Bekkenoefentherapeut
Slaapoefentherapeut

Marion Siep
Oefentherapeut
Docent MedicalKinetics
Slaapoefentherapeut
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Cursus agenda PMSC schooljaar 2022 / 2023
Het onderzoeken en behandelen van PGP
21/22 jan en 12 febr 2022
20/21 jan en 11 febr 2023
Bekkencursus / alles over poep, ontlasting en defecatie
problematiek
26 maart 2022
De integratie van de Haptonomie in het oefentherapeutisch
handelen
17/18 juni 2022
De TLF, een biomechanische analyse en effectieve
oefentherapie
4 juni 2022
Het onderzoeken en behandelen van SI klachten
16 / 17 sept en 1 okt 2022
MedicalKinetics
23/24 sept, 14/15 okt, 11/12 nov, 10 dec 2022 en 4 febr 2023
Myofasciale pijn & disfunctie
Scoliose
Bekkenbodem

4/5 nov en 16/17dec 2022
18/19 november 2022
14 jan 2023

Preventie en behandeling bij stress gerelateerde klachten en
burn-out
10/11 maart en 14/15 april 2023
Oefentherapie bij het Hypermobiliteit syndroom, Ehlers-Danlos
en Marfan
18 mrt 2023
Bekkenproblematiek bij kinderen

24/25 maart 2023

Stabiliteit / oefeningen voor de wervelkolom en het bekken
27 mei 2023
3D manuele mobilisatie wervelkolom
3/4 mrt, 21/22 april, 16/17 juni en 22/23 sept 2023
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Het onderzoeken en behandelen van Peripartum bekkenpijn
Bekken pijn rondom de zwangerschap is een probleem voor
veel vrouwen. Gelukkig is er de laatste jaren door gericht
wetenschappelijk onderzoek meer bekend geworden over deze
problematiek. Theorie en onderzoek zijn erg belangrijk voor
nieuwe inzichten en biomechanische modellen, maar hoe
vertaal je dit nu als therapeut naar de praktijk.
Het meest belangrijke is het herstel van weefselschade en het
creëren van balans, waarbij de intrinsieke reflex en het
bestrijden van contingente adaptatie bij de problematiek van
peripartum bekkenpijn een belangrijke rol spelen.
In deze cursus leert u stap voor stap deze patiënten zowel preals postpartum te begeleiden. Bij de behandeling spelen naast
de statiek, de belasting en belastbaarheid een erg belangrijke
rol. De therapeut zal de patiënt kennis overdragen omtrent het
beeld, leefregels en adviezen meegeven en met haar oefenen in
de eigen omgeving. Zowel rug- en bekkenstabiliteit als myogene
disfuncties moeten vanuit de basis worden verbeterd. Ook de
psychosomatiek mag men niet uit het oog verliezen.
Tijdens deze driedaagse cursus zal aandacht worden besteed
aan anatomie, definiëring, prognose en predisponerende
factoren alsmede diagnostiek en de behandeling van de
oefentherapeut. Daarnaast wordt ingegaan op de belangrijkste
aspecten betreffende trainingsopbouw, het vaststellen van een
individueel belasting- belastbaarheid schema en de
psychologische gevolgen van chronische pijn, pijnbeleving en
pijngedrag.
Doel: Tijdens deze cursusdagen willen wij bereiken dat de
cursisten op grond van een stuk gedegen kennis, aangevuld
met zeer praktische en specifiek op deze problematiek gerichte
oefenstof in staat zijn patiënten met Peripartum bekkenpijn te
herkennen en op adequate wijze te behandelen.
Studiebelasting: 16½ lesuren, 4½ zelfstudie/oefenuren
Inschrijven staat voor elke oefentherapeut open, maar is
verplicht voor de registratie bekkenoefentherapeuten
Data: 3 cursusdagen: 20/21 januari en 11 februari 2023
Accreditatiepunten StADAP: 16½
Kosten: € 690,Leden VvOCM 10% korting € 621,-
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Bekkencursus
Tevens terugkomdag voor bekkenoefentherapeuten
Alles over de samenstelling van poep, ontlasting en defecatie
problematiek: Defecatie / Anatomie darmstelsel / poep /
anamnese / toilethouding / perstechniek / defecatie reflex /
opvang beheersing, / defecatie dagboek, etc
Datum: 26 maart 2022
Accreditatiepunten 5,5StADAP
Kosten: € 230,- Leden VvOCM 10% korting € 207,De integratie van de Haptonomie in het oefentherapeutisch
handelen
Haptonomie is de wetenschap van het gevoelsleven. Zij heeft
het menselijk bestaan en haar wereld als uitgangspunt. Daarin
speelt de tastzin als communicatiemiddel een belangrijke rol.
Therapeutisch handelen vanuit de haptonomie kenmerkt zich
voornamelijk door de wijze waarop de activiteit van de therapeut
plaatsvindt. Tijdens de cursus zal de basis worden gelegd voor
het overdragen van een goed affectief contact.
Verder komen aan de orde:
De theorie van de haptonomie, de ontwikkeling van de tastzin,
de inwendige tast, het innerlijk gevoel, verbale- en non-verbale
communicatie, belasting- en frustratie tolerantie, emotionele
belasting, pijnbeleving, pijngedrag
Doel: Kennismaken en ontwikkelen van haptonomische
fenomenen en deze leren toepassen tijdens uw werk.
Werkwijze: Theorie en praktijk. Er wordt veel aandacht besteed
aan persoonlijke tast en gevoelservaringen.
Studiebelasting: 11 lesuren
Data: 2 cursusdagen 17/18 juni 2022
Kosten: € 460,Leden VvOCM 10% korting: € 414,-
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De fascia thoracolumbalis, een biomechanische analyse en
effectieve oefentherapie
De fascia thoracolumbalis (TLF) is een netwerk, bestaande uit
meerdere lagen van aponeurosen en fascia. Het scheidt de
paravertebrale spieren van de spieren van de achterste
buikwand. Het gebied kan worden gezien als de samenkomst
van drie grote hefbomen die er voor zorgen dat het gehele
lichaam met elkaar in verbinding staat. Kennis van de TLF is
fundamenteel voor biomechanische analyse en implementatie
van effectieve oefentherapie. De thoracolumbale fascie (TLF) in
relatie tot de extremiteiten, rugklachten, bekkenpijn en SIklachten.
Datum: 4 juni 2022
Accreditatiepunten 5,5StADAP
Kosten: €230,- Leden VvOCM 10% korting € 207,Het onderzoeken en behandelen van SI klachten
Het onderzoeken en behandelen van patiënten met SI klachten.
In de praktijk komen we regelmatig in aanraking met SIproblemen. De oefentherapeut blijkt de aangewezen persoon
om deze klachten te behandelen, omdat het SI-gewricht een
belangrijke schakel is de kinematica van het gehele lage rug
gebied. Een SI-probleem is nooit een op zichzelf staand
gebeuren. De statiek speelt een belangrijke rol. Voor een goede
diagnose is gedetailleerde kennis van de anatomie, pathologie
en kinematica vereist.
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
palpatie, anamnese, inspectie en bewegingsonderzoek
de laatste inzichten over validiteit en betrouwbaarheid van SI
testen. mobiliteitstesten, provocatietesten, mobiliseren van het
SI-gewricht
Doel: Bekend raken met de factoren die van invloed zijn op het
ontstaan van SI-klachten en het leren behandelen van deze
klachten.
Studiebelasting: 16½ lesuren
Data: 3 cursusdagen: 16/17 september en 1 oktober 2022
Accreditatiepunten StADAP: 16½
Kosten: € 690,-Leden VvOCM 10% korting: € 621,-
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Het PMSC verricht al meer dan 25 jaar onderzoek naar
bewegend handelen en heeft met onze vertrouwde
uitgangspunten als basis, exclusief voor oefentherapeuten een
nieuwe bewegingsleer ontwikkeld.
MedicalKinetics is een evidence based driedimensionale
bewegingsmethode die gericht is op functioneel bewegen in het
ADL. MedicalKinetics is ontwikkeld vanuit de nieuwste inzichten
op biomechanisch en medisch-wetenschappelijk gebied. Er zijn
inmiddels door vervolgonderzoek significante verbeteringen te
zien op het gebied van dagelijkse beperkingen en op pijngedrag.
Omdat MedicalKinetics geen starre uitvoering is van een aantal
vast omlijnde oefeningen, maar een dynamische bewegingsleer
zijn twee terugkomdagen per jaar een gegarandeerd onderdeel
van het programma.
De jaarlijkse bijdrage voor registratie in het MedicalKinetics
register is € 115,- per jaar. Hiervoor krijgt u:
* Vermelding op de Website MedicalKinetics
* Ondersteuning in reclame en marketing
* Altijd de mogelijkheid voor patiënten overleg
* Supervisie bij onderzoek & behandeling in 3D patronen
* Exclusieve rechten op het uitoefenen van MedicalKinetics
Door het volgen van deze cursus bent u beter in staat uw
patiënten te begeleiden bij het verminderen van pijn, het
oplossen van bewegingsbeperking en het beter kunnen
functioneren in het dagelijkse leven.
Studiebelasting: 44 lesuren
Data: 8 cursusdagen: 23/24 sept, 14/15 okt, 11/12 nov, 10 dec
2022 en 4 febr 2023
Accreditatiepunten StADAP: 44
Kosten: € 1840,Leden VvOCM 10% korting: € 1656,-
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MedicalKinetics: Medische bewegingsleer
-

Voor iedereen toegankelijk.
Bewust bezig zijn met je lijf.
Er zit een leerproces in.
Leuk om te doen.
Altijd op je eigen niveau.
Best pittig, maar nooit te zwaar.
Veel afwisseling, niet eentonig.
Je werkt je niet in het zweet.
Geeft rust en ontspanning.
Je krijgt er een mooi lijf van.
Het is goed voor je conditie.
Het is goed voor je gezondheid.

Na de basiscursus is er de mogelijkheid voor vervolgstudies
over spanning en stres gerelateerde klachten, leefstijlcoach,
depressief gedrag, osteoporose en bij de opbouw na
zwangerschap.
MedicalKinetics is ook breed inzetbaar voor conditie- en
looptraining, bij hersteltraining en blessurepreventie.

MedicalKinetics walking en running is een kwalitatief
hoogstaand programma dat geschikt is voor mensen met
problemen met het bewegingsapparaat en spanning
gerelateerde klachten, maar ook voor gezonde mensen die hun
conditie willen verbeteren. Ieder mens is anders. Er is dus niet
een ideale manier van bewegen. Wat voor jou de juiste houding
en manier van bewegen is maak je in samenspraak met je eigen
lijf en gecoacht door de MedicalKinetics teacher zelf uit. Altijd
rekening houdend met de individuele mogelijkheden, zelf
ontdekken is het motto.
MedicalKinetics walking en running is een ideale partner in de
strijd tegen bewegingsarmoede en overgewicht.
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Myofasciale pijn & dysfunctie
Triggerpoint therapie en passieve atonisatie technieken als
hulpmiddel bij oefentherapeutisch handelen. De werkwijze van
de oefentherapeut is vooral gericht op het functioneel bewegen
binnen de ADL. De meeste patiënten van de oefentherapeut
komen echter met pijnklachten. Met deze cursus hebt u een
effectieve methode die u kan helpen bij het bestrijden van deze
pijnklachten.
U moet zelf het handboek triggerpoint-therapie van Clair Davis
kopen. ISBN nr. 9789069635965 Uitgeverij Altamira-Becht B.V.
Haarlem
Doel: Pijndemping
Studiebelasting: 22 lesuren
Data: 4 cursusdagen 4/5 nov en 16/17dec 2022
Accreditatiepunten StADAP: 22
Kosten: € 840,- Leden VvOCM 10% korting: € 756,
3D scoliose behandeling
Kenmerkend voor een scoliose is de driedimensionale
deformatie van de wervelkolom. Als gevolg van een
comprimerende kracht ontstaat er altijd een tegenkracht. Als
verschillende comprimerende bewegingsrichtingen met elkaar
gecombineerd worden dan veroorzaakt dat een diagonale
verplaatsing in de ruimte. Ook wel rotatie gibbus genoemd.
Scoliose kan ingedeeld worden naar ernst, richting, locatie en
oorzaak.
Aan de orde komen:
Driedimensionale bewegingsanalyse, de kinematische koppeling
van de wervelkolom en het bekken,”SpinalCoupling”,
De belangrijke aspecten bij de behandeling.
Doel: Tijdens deze tweedaagse cursus worden u de inzichten
en mogelijkheden van driedimensionale oefentherapie
aangeboden, die u direct kunt toepassen.
Studiebelasting: 11 lesuren
Data: 2 cursusdagen: 18/19 november 2022
Accreditatiepunten StADAP: 11
Kosten: € 460,Leden VvOCM 10% korting: € 414,-
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Basis dag bekkenbodem
Voor de oefentherapeutische behandeling van
functiestoornissen van de bekkenbodemmusculatuur is
specifieke kennis van dit gebied noodzakelijk. In deze cursus
leert u in theorie en praktijk om patiënten met
bekkenbodemklachten zoals, incontinentie, verzakkingen een
overactieve bekkenbodem te onderzoeken en te behandelen.
Een oefentherapeut behandelt de functiestoornis van de
bekkenbodemspieren in samenhang met het totale houding- en
bewegingspatroon. Men leert de functiestoornis van de
bekkenbodem te analyseren en behandelen. Verder leert men
een goed gebruik van de bekkenbodem te integreren in het
dagelijks bewegen van de patiënt.
In de praktijklessen vindt u naast specifieke adem- en
bekkenbodemoefeningen ook de uitgangspunten van de
nieuwste inzichten op het gebied van functioneel bewegen.
Bekkenbodem disfuncties komen niet alleen maar voor bij
PGP patiënten, maar ook bij 93% van de recidiverende LBP
groep, waarvan 45% aangeeft psychologisch effect daarvan
te ondervinden (Pool-Goudzwaard 2015)
Rugklachten behandelen zonder kennis van de bekkenbodem is
dus niet mogelijk.
Studiebelasting 5,5 lesuren
Datum: 14 jan 2023
Accreditatiepunten StADAP 5,5
Kosten: € 230,- Leden VvOCM 10% korting: € 207,Na de basiscursus is er bij voldoende belangstelling de
mogelijkheid voor vervolgstudies in defecatieproblematiek /
seksuologie / bekkenpijn bij vrouwen en bij mannen / erectiele
dysfunctie / the mail reproductive system / de prostaat etc.
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Preventie & behandeling bij stress en burn-out
Deze cursus is een pleidooi voor een evenwichtige
levenshouding en een gezonde levensstijl, waarin bewegen een
belangrijke rol kan spelen. Als we kijken naar een groot aantal
publicaties vanuit de huidige wetenschap, dan moeten we
constateren dat verschillende typen mensen ook verschillend op
stress reageren. In deze cursus willen we ingaan op de fysieke
en psychologische achtergronden en kijken hoe we de mens
kunnen begeleiden en coachen in het omgaan met stress.
Naast bovenstaande zal in deze cursus aandacht besteed
worden aan de biologie van stress, ontstekingsmediatoren,
plasticiteit van het brein, aandacht, emotie, bewegen en
ontspanning. Daarbij, specifiek op deze problematiek gerichte
oefeningen uit de medische bewegingsleer.
Studiebelasting: 22 lesuren
Data: 4cursusdagen: 10/11 maart en 14/15 april 2023
Accreditatiepunten StADAP: 22
Kosten: € 920,- Leden VvOCM 10% korting: € 828,Oefentherapie bij het Hypermobiliteitssyndroom (HMS)
Ehlers-Danlos (EDS)/ Marfan syndroom
Hypermobiliteit betekent letterlijk; te veel beweeglijkheid van de
gewrichten. Dat komt door hyperlaxiteit van de ligamenten en/of
door hypotonie van de spieren.
Doelstelling van de MedicalKinetics oefeningen is de normale
beweeglijkheid van de diverse fasciale lagen te herstellen.
Belangrijke aandachtspunten van hierin zijn driedimensionaal
bewegen vanuit totaliteit, ketenoefeningen, hoppen en bouncing.
Hypermobiliteit komt in de praktijk meer voor dan je denkt.
Hiernaast worden diagnoses zoals EDS en Marfan vaak gemist.
Hier is een belangrijke taak voor de oefentherapeut weggelegd.
Het is voor de patiënt erg belangrijk een therapeut te zoeken die
zich in hypermobiliteit verdiept heeft om zodoende samen te
zoeken naar de beste behandeling.
Studiebelasting 5,5 lesuren
Datum: 18 mrt 2023
Accreditatie StADAP 5,5
Kosten: € 230,- Leden VvOCM 10% korting € 207,-
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Statische en dynamische stabilisatie training.
Stabiliteit wordt verkregen door het gehele lichaam aan te
spreken op de juiste balans in artrogene en myogene functies
met de juiste spierspanning tussen interne en externe
musculatuur, waarbij zowel beweging gevende als houdende
musculatuur hun taken moeten vervullen. Wanneer we de
wervelkolom als een dynamisch systeem beschouwen, dienen
we ook aandacht te besteden aan de bewegingsmogelijkheden
van de wervelkolom, de interne en externe spierketens en het
belang van de variabiliteit van het sturingssysteem.
Stabiliteit trainen is zoeken naar mogelijkheden, niet naar
onmogelijkheden. De sterke schakel mag niet worden
getriggerd, de zwakke schakels in het lichaam moeten worden
aangesproken en contingente adaptatie moet worden
bestreden. Dit is alleen te bereiken door vanuit een goed
opgebouwde basishouding kleine verstoringen aan te brengen
in het totale systeem. Stabiliteit is een onbewust proces dat
automatisch zal moeten plaats vinden.
Stabiliteitstraining kan ook uitstekend gebruikt worden in de
behandeling van schouderproblematiek.
Doel: Het effectief leren behandelen van klachten aan het
bewegingsapparaat. Aspecifieke lage rug- en bekkenklachten
worden voornamelijk veroorzaakt door een slechte houding, een
matige mobiliteit en een slechte interne krachtsluiting. Hierbij
spelen co-activatie en reflectoire spierspanningen een
belangrijke rol.
Werkwijze: Voornamelijk praktisch
Studiebelasting: 5,5 lesuren
Data: 27 mei 2023
Accreditatie punten StADAP 5½
Kosten: € 230,- Leden VvOCM 10% korting: € 207,-
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3D manuele mobilisatie wervelkolom
De kinematische keten van de wervelkolom, het bekken en de
extremiteiten is niet iets dat men in afzonderlijke delen kan
splitsen. Hedendaagse onderzoeken en publicaties betreffende
functionele anatomie laten zien dat al deze structuren samenwerken. Myogene en artrogene dysfuncties in de wervelkolom
zullen dan ook niet alleen klachten geven op het niveau van de
blokkade, maar ook van invloed zijn op het functioneren van het
gehele bewegingsapparaat en de daarbij behorende organen en
regelsystemen. Door gebruik te maken van weerstand en holdrelex technieken, zal het principe van reciproke inhibitie worden
aangesproken. Door reciproke inhibitie leidt een contractie van
de antagonist tot een verlaagd activatie niveau in de agonist,
waardoor er een vergroting van de bewegingsuitslag ontstaat.
Deze cursus biedt u de mogelijkheid om probleemgebieden en
blokkades in de wervelkolom te herkennen, en deze met
driedimensionale oefeningen te behandelen.
Aan de orde komen o.a.:
– het opzoeken van referentiepunten en structuren van de
wervelkolom
– het benaderen van de wervelkolom en het bekken als
functionele eenheid
– het leren gebruikmaken van driedimensionale patronen en
oefeningen
– het leren gebruikmaken van weerstand technieken
– het onderzoeken van de totale kinematische keten van
bewegingsmogelijkheden in de wervelkolom
– het aanleren van eenvoudige mobilisatie-technieken voor de
wervelkolom
– het manueel en oefentherapeutisch behandelen van
dysfuncties in de wervelkolom
– de relatie tussen wervelkolom dysfuncties en het looppatroon,
bekkenproblematiek, schouderklachten, ademhaling,
hoofdpijnklachten, enz.
Studiebelasting: 44 lesuren en 9 zelfstudie/oefenuren
Data: cursusduur 8 dagen: 3/4 mrt, 21/22 april, 16/17 juni en
22/23 sept 2023
Studiebelastingpunten 44
Kosten: € 1840,- Leden VvOCM 10% korting: € 1656,-
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PMSC Workshops bij u in de praktijk
De kracht van deze workshops is dat er minder tijdsinvestering
nodig is dan voor een hele cursus, veel specifieke kennis en op
eigen locatie in een kleine groep, dus wat betreft veiligheid ook
beter. Iedereen heeft ook wel weer zin om eens een cursus te
volgen, zo kun je klein beginnen met een voortreffelijke
workshop.
Uw voordeel: Geen reis en verblijfkosten. Geen tijdrovende
reistijd. Geen file. Op een door u gewenste tijd te plannen. Met
een voor u interessant onderwerp. Met door u uitgezochte
collega’s.
Basis dag bekkenbodem, anatomie fysiologie man/vrouw,
gynaecologie/ urologie, onderzoek bekkenbodem. Behandeling
van de oefentherapeut.
Vervolg dag bekken, De bekkenspieren als functionele
eenheid, Force closure, klachten, behandelstrategieën, balans /
intrinsieke reflex.
The mail reproductive system, anatomie / werking erectie
mechanisme / ejaculatie / overgang / sterilisatie / pathologie van
het reproductieve systeem.
Het urogenitaal stelsel van de man, anatomie / continentie
fysiologie / incontinentie/ dwarslaesie.
De prostaat, anatomie, functie/ klachten / prostatodynie /
prostatitis / PSA waarden / biopsie / bijwerkingen van de
behandeling / kanker / behandelmethodes.
Erectiele disfunctie, prevalentie, incidentie / factoren die van
invloed kunnen zijn / anamnese onderzoek / behandeling.
Bekkenpijn bij mannen, urogenitale pijn / overactieve BB,
blaas / Blaaspijn syndroom / Cystitis / angst / Luts / anamnese /
behandeling.
Verzakking bij vrouwen, verschillende soorten verzakkingen
met welke klachten erbij kunnen horen / verschillende
behandelingen voor verzakkingen met uitleg wat u ervan
verwachten kan / wat kan de oefentherapeut doen?
Bekkenpijn bij vrouwen (geen PGP) Urogenitale pijn /
dyspareunie / overactieve bb / vaginisme/ vvs.
De klinische toepassing van Triggerpointmassage bij
bekkenklachten. Triggerpointmassage is een bijzonder
praktische en veelzijdige benadering van pijntherapie.
Myofasciale pijn kenmerkt zich door afgeleide pijn waardoor
men vaak op de verkeerde plaats een behandeling inzet. (Met
gratis set massage ballen)
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Baringshoudingen en pijn tijdens de bevalling /
pijnbehandeling / Houdingen bij het vrijen tijdens de
zwangerschap.
Seksualiteit basiscursus: seksuele gezondheid / de taal van
seksualiteit / De respons cyclus / vragen naar seksualiteit /
woordkeuze therapeut, patiënt.
Vervolg dag seksualiteit: Verdieping basiscursus / seksuele
disfuncties / seksualiteit tijdens zwangerschap en post partum.
Defecatie: Anatomie darmstelsel / poep / anamnese /
toilethouding / perstechniek / defecatie reflex / opvang
beheersing, / defecatie dagboek, etc.
Defecatieproblemen Fecale incontinentie / outlet obstructie /
anuskramp /anismus / het prikkelbaar darm syndroom /
verzakkingen in relatie tot defecatieproblematiek / wat is er te
behandelen door de oefentherapeut.
Stabiliteit / alles over stabiliteit / intrinsieke reflex / The mythe of
corestability/oefeningen met de oefenbal.(Met gratis oefenbal).
Verdiepingsdag haptonomie, Representatievermogens /
Haptomimiek / Belasting - en frustratietolerantie / Aandacht.
Praktijk: Haptonomische vaardigheidstraining.
De workshops zullen worden gegeven voor min 4 tot max 8
personen. U hebt hiervoor nodig; Een geschikte ruimte met
tafels en stoelen. Voldoende vloerruimte en matjes om op te
oefenen. Een beamer en een projectie mogelijkheid ( witte
muur). Breng ook een eigen handdoek mee.
Prijs per deelnemer bij 4 personen € 230,- / bij 5 personen €
200,- / bij 6 personen € 180,- / bij 7 personen € 160 en bij 8
personen € 150,- Dit is inclusief cursusmaterialen / zonder
lunch, koffie/thee
Wij streven in de workshops naar een theorie / praktijk verdeling
van 40 / 60 in sommige cursusdagen zal de verdeling 60 / 40
zijn. Bij 100% aanwezigheid krijgt u een certificaat.
Een workshop geeft recht op 5,5 SBP, U moet deze module zelf
aan uw digitale portofolio toevoegen.

Gezond bewegen moet je leren
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Enkele ervaringen van onze cursisten
Over MedicalKinetics.
Ik heb de cursus als heel leerzaam ervaren. Bijzonder om een
nieuwe manier van oefeningen in de vier kwadranten te ervaren.
Positief heb ik de inzet, de motivatie en het enthousiasme van
de nieuwe docenten ervaren. De passie van dit nieuwe team is
goed te voelen.
Een nadeel heb ik echt de time-out van Corona ervaren. Wel
heeft het docententeam hier goed op geanticipeerd door online
herhalingslessen aan te bieden. Door de Lock-down en de
aanpassingen (lees minder vrijheid tijdens de praktijklessen)
heb ik de nieuwe vaardigheden gevoelsmatig nog niet goed
kunnen implementeren in mijn eigen praktijk. De ervaringen heb
ik nog niet goed kunnen beklijven. Het mooie van deze cursus
zijn ook de herhalingsdagen. Daar kijk ik echt weer naar uit.
( Ruth van Heydoorn-Kemma, Oefentherapeut )

Over de cursus PGP.
Deze scholing was zeer vernieuwend en verfrissend. De
combinatie van theorie en praktijk is perfect afgestemd. Direct
na de eerste twee cursusdagen kon ik het geleerde toepassen.
De terugkomdag, deze dag is een aantal weken later, is fijn
zodat je kunt evalueren. Daarnaast biedt deze dag ook nog veel
vernieuwende inzichten. Ik heb zin om met het geleerde aan de
slag te gaan omdat ik hiermee mijn patiënten nog beter kan
helpen. ( Amanda visser, oefentherapeut / bekkentherapeut i.o. )
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