ISST Schroth
Opleiding
2022
3-Dimensionale Scoliose Therapie naar Katharina Schroth
Docent Janine Kerstholt
De opleiding bestaat uit 2 delen van 5 dagen met elk een afsluitend examen.
Totale studiebelasting 107 uur.

Schroth Methode:

- Schroth therapeuten zijn in staat om een optimale fysiotherapeutische
behandeling te geven aan patiënten met een scoliose en kyfose.
- Het doel is om een operatie en/of bracing te voorkomen, de progressie te
stoppen of te reduceren en effectieve coping strategieën te ontwikkelen voor het
dagelijks leven in brede zin.
- De Schroth therapie heeft bewezen positieve resultaten!

Voor wie:

HBO Fysiotherapeuten met meer dan 2 jaar werkervaring. Met voorrang voor
therapeuten uit Groningen, Friesland-West, Gelderland, Utrecht, Regio Rijnmond
en Zeeland.
HBO Oefentherapeuten met meer dan 2 jaar werkervaring en met aanvulling
Sportmassage (diploma NGS) en een afgeronde opleiding in de Manuele Therapie.

Wanneer:

Groep 1:
Blok 1 van dinsdag 08 maart t/m zaterdag 12 maart 2022
Blok 2 van dinsdag 31 mei t/m zaterdag 4 juni 2022
Groep 2:
Blok 1 van dinsdag 12 april t/m zaterdag 16 april 2022
Blok 2 van dinsdag 21 juni t/m zaterdag 25 juni 2022

Waar:

TopFit Janine Kerstholt, Biltstraat 443, 3572 AW, Utrecht

Kosten:

Totale opleiding € 2500,-.
Inclusief lunch en 1 keer theorie- en praktijkexamen.
In een keer vooraf te voldoen.
Factuur volgt na inschrijving.

Aanmelding:

Per mail: janine@scoliosebehandeling.com
Bij voorkeur per mail een scan van het inschrijfformulier, de vereiste diploma’s en
de beide handgetekende voorwaarden formulieren toezenden.
Maximum aantal deelnemers: 10
Minimum aantal deelnemers: 8
Je krijgt bericht of je geplaatst kan worden.
Dan volgt de factuur per mail.
Definitieve plaatsing volgt na betaling.
Uiterlijk 1 maand van tevoren krijgt iedereen die definitief geplaatst is via de mail
nadere informatie over de opleiding.

Taal:

De cursus wordt in het Nederlands gegeven.
Het cursusmateriaal waaronder ook het examen is in het Engels.
Er mag in het Nederlands geantwoord worden.

Accreditatie:

De cursus is in 2021 opnieuw geaccrediteerd bij het KNGF met 89 punten voor het
register van Algemeen Fysiotherapeut

