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PRAKTISCH

LOCATIE

Permanente vorming
Inschrijven en betalen
Je kunt online inschrijven via www.odisee.be/gpv.
Inschrijvingsprijs: 500 euro, inclusief een broodje en een
drankje. Het cursusmateriaal wordt digitaal ter
beschikking gesteld.
Je bent pas ingeschreven na betaling van de
inschrijvingsprijs op het rekeningnummer BE77
7865-8501-2842 van Odisee-GPV met vermelding van je
naam en code 78552. Je inschrijving wordt binnen de
veertien dagen per mail bevestigd.

Betaald educatief verlof
Indien de opleiding erkend wordt, ontvang je per
trimester een attest. Dit dien je zo snel mogelijk te
bezorgen aan de personeelsdienst van je werkgever.
Meer info: www.werk.belgie.be.

KMO-portefeuille

Meer info
Wens je meer informatie? Neem dan gerust contact op
met:
Ann Jaques
Coördinator permanente vormingen gezondheidszorg
02-210 13 48
ann.jaques@odisee.be
Een overzicht van ons volledig vormingsaanbod vind je
terug op gpv.odisee.be en dvo.odisee.be.

Campus Terranova
Blekerijstraat 23-29 bus 1
1000 Brussel
Je vindt een wegbeschrijving naar de campus op
www.odisee.be.
gpv.odisee.be
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KMO-ondernemingen kunnen gebruik maken van
subsidiëring via de ondernemerschapsportefeuille voor
KMO-bedrijven. Erkenningsnummer: DV.O100347. Meer
info: www.agentschapondernemen.be.

VORMING

Manuele lymfedrainage
gpv.odisee.be

Docent
VORMING

Manuele
lymfedrainage
Manuele lymfedrainage? Dat is een massagevorm die
de afvoer van het teveel aan vocht stimuleert. Zowel het
theoretische als praktische aspect hiervan komen aan
bod, verder verdiepen we ons ook in
compressietherapie als ondersteuning.

Situering
Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht
waardoor zeer veel processen verlopen. Dit vocht bevindt
zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen,
lymfebanen en de hersenbanen. Lymfedrainage is een
normale, natuurlijke functie in ons lichaam die echter
bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg
van een ongeval. De oplossing hiervoor is manuele
lymfedrainage. Deze massagevorm stimuleert de afvoer
van het teveel aan vocht via de lymfebanen.

Doelgroep
Wanneer kom je in aanmerking voor deze vorming?
Zowel kinesitherapeuten als verpleegkundigen
gespecialiseerd in wondzorg behoren tot de doelgroep.

Programma
Deze vorming focust zowel op het theoretische als het
praktische aspect in de manuele lymfedrainage en
compressietherapie als ondersteuning. Hierbij houden we
rekening met het standaardprotocol voor oedeembestrijding. Daarnaast komt het weerstandig oedeem
uitvoerig aan bod via de techniek van het niet-elastisch
bandageren.
• Manuele lymfedrainage (MLD) van hoofd, nek, rug,
thorax, buik, armen en benen.
• Bandageren van bovenste en onderste ledematen
met niet-rekbare veellagige bandages.
• Intermitterende sequentiële pressotherapie.
• Theorie van de chirurgie van het oedeem.

Karine Jacobs, zelfstandig kinesitherapeute
gespecialiseerd in MLD.

Data
7, 14 en 28 oktober, 18 november en 2 december 2017,
telkens van 9u tot 16u30.

Attestering
Wie de vorming volledig volgt, ontvangt een attest van
deelname.

Deelnemers aan het woord
"Zeer goede vorming, zowel voor
kinesitherapeuten als verpleegkundigen."
"Heel praktijkgerichte en wetenschappelijk
onderbouwde vorming, gegeven door een zeer
goede docent die zeer gestructureerd tewerk
gaat op een aangename en ontspannen
manier. "

