MEERDAAGS SEMINAR PHILIPPE VILLENEUVE
Deze Nieuwsbrief staat in het teken van het aanstaande seminar in 2020, geïnitieerd door Stichting Opleiding, onder
auspiciën van het Omni Podo Genootschap

Thema: posturologie en manuele neurostimulatie
Internationale Hogeschool voor Fysiotherapie THIM (Nieuwegein)
Dit meerdaagse seminar vindt plaats Donderdag 20 en Vrijdag
21 februari (09.00-12.30 en 13.30-17.30) en Zaterdag 22
februari 2020 (09.00-12.30).
Philippe Villeneuve, een autoriteit op het gebied van
osteopathie en posturologie, is President International
Posturology
Association en wordt bijgestaan door een Nederlandse, Frans
sprekende medewerkster die volledig met de materie bekend is.
KOSTEN DEELNAME
podoposturaal therapeut € 325,-- (inclusief koffie, thee en water en lunch)
registerpodoloog € 325,-(inclusief koffie, thee en water en lunch)
(para)medicus € 325,-(inclusief koffie, thee en water en lunch)
Betalingen dienen vóór 06/01/2020 op rekening NL38RABO0329712071 te zijn bijgeschreven, ten
name van: Stichting Opleiding Dr. Bourdiol, onder vermelding Villeneuve. Vanaf dat moment bent u
deelnemer aan dit seminar.
Aanmeldingen/betalingen, welke ná deze datum door ons worden ontvangen, zullen op volgorde
hiervan en voor zover er nog plaats is, worden afgehandeld.
ACCREDITATIE
Is bij KABIZ aangevraagd.
EXTRA
•
•

Cursisten ontvangen een hand-out op de eerste dag van het seminar.
Cursisten ontvangen een Nederlands/Frans bewijs van deelname op de ochtend van de
laatste dag.

COLLEGA’S
Deze unieke mogelijkheid praktische kennis en ervaring op te doen m.b.t. posturologie en manuele
neurostimulatie wil het bestuur van het Omni Podo Genootschap nadrukkelijk niet alleen voor zichzelf
behouden. In de praktijk bestaat al een goede samenwerking met andere (para)medische
beroepsgroepen. Gezien de vele raakvlakken worden ook deze collega’s uitgenodigd te reageren.
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WELKOM CURSISTEN
MEERDAAGS SEMINAR PHILIPPE VILLENEUVE
Deze Nieuwsbrief staat in het teken van het aanstaande seminar in 2020, geïnitieerd door Stichting Opleiding, onder
auspiciën van het Omni Podo Genootschap

PROGRAMMA

20 februari ochtend

20 februari middag

Introductie posturale inlegzolen
Onbewust, ‘ storende’ gebieden in voet; posturale zolen
21 februari ochtend

Proprioceptieve dysfuncties
Introductie Methode Jones,
21 februari middag

proprioceptieve dysfuncties, neurale introductie
laterale, mediale en posterieure beenzones

proprioceptieve dysfuncties,
neuraal, plantaire voetzones

22 februari ochtend
Proprioceptieve dysfuncties, neuromusculaire prikkels, beenen voetzones, posturaal tapen, synthesis (samensmelting)
slotwoord voorzitter
---------------------------------------------------------------------------------------------------

THIM INTERNATIONALE HOGESCHOOL VOOR FYSIOTHERAPIE

Hoe kom ik bij THIM?
• Navigatie: Archimedesbaan 2, 3439 ME Nieuwegein Ruim voldoende parkeerplaatsen.
• OV: via 9292
• Gezien het grote aanbod hotels, dient cursist hier zelf in te voorzien.
•

3

Contact bij voorkeur per e-mail : info@omnipodogenootschap.nl ; indien noodzakelijk :
tel 0619 69 999

DEZE COUPON E-MAILEN naar info@omnipodogenootschap.nl
onder vermelding van

INSCHRIJVING SEMINAR PHILIPPE VILLENEUVE SEMINAR
Dit seminar heeft plaats van donderdagmorgen 20 t/m zaterdagochtend 22 februari 2020 bij de
Internationale Hogeschool voor Fysiotherapie THIM te Nieuwegein.

HIER AFKNIPPEN
Dhr/mevr
Achternaam:

Voorletters:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Registratiecode beroepsvereniging:
Telefoon:

E-mail:

Praktijkadres, indien dit afwijkt:

Betaling: dienen vóór 06/01/2020 op rekening NL38RABO0329712071 te zijn bijgeschreven, ten
name van: Stichting Opleiding Dr. Bourdiol, onder vermelding Villeneuve.

Dit seminar wordt georganiseerd door het Omni Podo Genootschap)
Kerkbuurt 55
e-mail: info@omnipodogenootschap.nl
1511BC Oostzaan
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tel: 0619 69 999
KvK 41208700

