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’19 -’20 

Voetzorg 

          Gespecialiseerd voetverzorger — Podotherapie 

          Medische pedicure en podotherapie voor verpleegkundigen, kinesitherapeuten en paramedici 

Navorming over 28 avonden, 1 namiddag (april – mei : extern stagemoment) en 1 congresnamiddag 
(februari, Torhout) .  
Alle medische, paramedische, pedicure en podotherapeutische aspecten van probleemvoeten diabe-
tesvoeten en van andere voetaandoeningen komen aan bod.  Pedagogische en didactische onder- 
steuning door deskundigen in de voetverzorging.    
Tijdens de cursus komt zowel theorie als praktijk aan bod! 
 

•  Palpatoire anatomie van de onderste ledematen  
•   Diabetesvoetwondzorg 
•   Mycosenbehandeling  
•   Pedicure  
•  Ontsmettingsmiddelen en verbanden in de voetzorg  
•  Praktijk voetverzorging en pedicure 

• Beheer van een zelfstandige activiteit als voetverzorger 

• Afstudeeropdracht + opdracht congres 
 

Startdatum Vesaliusinstituut Brugge: dinsdag 01/10/2019 - 18.15 uur  
 Lessen telkens op dinsdag van 18.15 tot 21.15 uur         Code: VZPODO19BRU  
Startdatum Vesaliusinstituut/RHIZO Kortrijk: donderdag 26/09/2019  - 18.15 uur  
 Lessen telkens op donderdag van 18.15 tot 21.15 uur  Code: VZPODO19KOR 
Startdatum Busleyden Atheneum, Campus Botaniek Mechelen : woensdag 02/10/2019 - 18.00 uur  
 Lessen telkens op woensdagavond van 18.00 tot 21.00 uur Code: VZPODO19MECH 
 
€ 725,-  voor het volledige lesprogramma (werkmateriaal en congresnamiddag Torhout niet  
 inbegrepen)  
 

Dezelfde opleiding is er ook : 
 

Odisee, Odisee Sint Niklaas, aanvang maandag 01/10/2018 van 14.00 tot 17.00 uur (! Namiddagop-
leiding— telkens op maandag) 
Inschrijven bij Odisee : ann.jaques@odisee.be    Zie ook : www.odisee.be/ae 

 

   Mevr. U. Vandycke, Mevr. L Vermaut,  Dhr. L Gryson, Mevr. E Touriany,  
   Mevr. N. Callaerts, Dhr. W. Berteloot 
 

 

 Voor alle geïnteresseerden (verpleegkundigen / zorgkundigen / paramedici) die zich professioneel   
 willen inlaten met medische pedicure en podotherapie ongeacht hun werkveld, hetzij ziekenhuis,  
 thuiszorg, onderwijsinstelling, WZC of rusthuis,… en allen die gemotiveerd zijn voor hun beroep en  
 begaan zijn met de door hen verstrekte kwaliteit van zorg en geïnteresseerd zijn in voetzorg en  
 voetverzorging.  

    Specialisatie voetzorgtechnieken 

    Module 1  -  Module 2  -  Module 3    -  Module 4        Elke module kan apart gevolgd worden. 

Module 1 : Orthonyxie of nagelregulatietechniek  - of hoe men 
steeds terugkomende nagelproblemen kan oplossen 
 

Steeds terugkomende nagelgroeiproblematieken kan men door het gebruik van o.a. nagelbeugels 
voorkomen. Echter de gepaste theoretische kennis van nagelafwijkingen en de bespreking van de 
soorten nagelbeugels die er voor handen zijn, is belangrijk aangezien niet alle nagelbeugels zomaar 
op een nagelafwijking te plaatsen zijn. 
U krijgt meer achtergrondinformatie zodat u in staat bent om op een professionele en verantwoorde 
wijze pijnpunten in de nagelwal te behandelen/verzorgen/ontlasten d.m.v. diverse therapieën, reke-
ning houdend met risicopatiënten, personen met huidproblemen. Tijdens de praktijk leert u de nagel-
beugel op een correcte manier plaatsen. 
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  19/11/2019 van 13.30 - 17.00 uur  

 

   WZC Minnewater, Brugge                                 Mevr. Emma Bolle  

 

  € 100,- (incl de nodige verbruiksmaterialen)        Code   VZMOD119BRU 

 

Module 2 : Orthoplastie is meer dan enkel en alleen het   

modelleren van wat siliconen 
 

Als men  op zoek is naar een blijvende oplossing voor teen- en/of voetafwijkingen dan kan het ge-
bruik van de orthesetechniek een mooie aanvulling zijn bij de huidige voetverzorgingspraktijk. 
In de praktijk wordt men regelmatig geconfronteerd met voet- en/of teenafwijkingen die vragen naar 
een oplossing. Sommige personen hebben chronisch last van likdoorns o.a. op of tussen de tenen. En 
hoe goed u ze verwijdert, ze blijven terugkeren. Om de zaken niet te laten recidiveren kan men een 
orthese op maat van de persoon maken. U krijgt de nodige theoretische kennis zodat u tijdens de 
praktijkmomenten een orthese op een correcte manier kan vervaardigen. 
Theoretisch gedeelte : Bespreking van de voettypen - voetafwijkingen - teenafwijkingen 
     Opstellen van de anamnese - Indicaties - contra-indicaties 
     Materiaalkennis - Eisen waaraan een orthese moet voldoen 
Praktisch gedeelte :   Vervaardigen van verschillende orthesen naargelang de soort afwijking 

      Tips - raadgevingen 
 
    17/03/2020 van 09.30 - 17.00 uur, 20/03 en 27/03/2020 van 13.30 - 17.00 uur  
 

      WZC Minnewater, Brugge             Mevr. Lut Vermaut 
 
    € 300,- (incl. nodige verbruiksmaterialen, incl. werkpakket/starterspakket om o.a. tijdens de  
    praktijkles te gebruiken)                        Code   VZMOD220BRU 

 

Zelf mee te brengen materiaal : ontsmettingsalcohol – handdesinfectans - afvalemmertje – komme-

tje voor water - non-woven of niet steriele kompressen (5 op 5), klein digitaal weegschaaltje  

Theoretisch gedeelte :     
  
•  bespreking van de pathologie van de nagel 

• oorzaken 

• Nagelregulatietechnieken 

• materiaalkennis - toepassingsmogelijkheden in 
praktijk 

•  freestechnieken bij nagelwalproblemen 
•  indicaties/contra- indicaties (risicopatiënten  

Praktisch gedeelte : 
 
•  freestechniek 
•  drukontlasting teentop/nagelwal 

• kennismaking/voorlichting nagelregulatie 
 techniek 
•  plaatsen van nagelbeugel 
•  tamponeren met verschillende producten 

Module 3: Voetverbanden 
 

Hoe vaak wordt er niet ervaren dat het aanbrengen van een voetverband in de praktijk niet zo vlot 
verloopt als men wenst? Daarom worden o.a. de interdigitale verbanden, anti-drukverbanden voor de 
teen en hiel alsook andere voetverbanden eens extra onder de loep genomen. Waarop moet men let-
ten, welke zijn de voor – en nadelen van bepaald materiaal,... Hoe brengen we het verband best aan? 

 
  18/02/2020 van 13.30 - 17.00 uur  
   

        WZC Minnewater, Brugge            Mevr. Lut Vemaut 
 
        € 90,- (incl. werkpakket)         Code   VZMOD320BRU 

Module 4: Vilttherapie—Offloading 
 
Het toepassen van vilttherapie is er niet eentje van hup, hup, wat vilt op de voet en het zal wel juist 
zijn.  Neen, om voor een goede drukontlasting te zorgen zal men met verschillende aandachtspunten 
moeten rekening houden, zoals plaats van de ulcus of wonde, de plaats op de voet waar men wil druk 
ontlasten, het aftekenen van het vilt, de dikte, de grootte, de fixatie. 
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 Verdiepingscursussen 

 

Mycosen /schimmels & voetzorg in de praktijk : 
onychoplastie 
 

Wordt men geconfronteerd met een mycose-aantasting ter hoogte van de nagel, of is de nagelplaat 
voor een deel verwijderd?  Hoe kan men dan op verschillend manieren een aanbouw doen van een 
partieel verwijderde nagelplaat?  Het antwoord is te vinden bij de onycholplastie. 

 
    22/11/2019 van 09.00 - 16.30 uur               Mevr. Lut Vermaut 
 

    Vesaliusinstituut Brugge  

    € 100,-            Code   VZMYC19BRU 
 

Geriatrische voetzorg 
 

De vergrijzing van de bevolking brengt meer en meer zorg met zich mee. Bij het ouder worden onder-
vindt men naast eventuele cognitieve problemen niet alleen kleine maar ook soms grote fysieke onge-
makken en daarnaast eventueel ook nog degeneratieve ziekten zoals diabetes, reuma, kanker. Kort-
om men heeft te maken met heel wat problemen waardoor de eigen voetverzorging niet altijd meer 
mogelijk is. De ouder wordende voet vraagt een specifieke aanpak, niet alleen de fysieke kant van de 
verzorging maar ook de cognitieve kant. 
 
       Sessie 1: De oudere voet: deformiteiten, fysische veranderingen.   
       07/01/2020 van 13.30 – 16.30 uur— Mevr. Lut Vermaut 
   

       Sessie 2: Huid- en nagelaandoeningen.   
       10/01/2020 van 13.30 – 16.30 uur— Mevr. Lut Vermaut  
  

   Sessie 3: Communicatie met de geriatrische patiënt.      
       17/01/2020 van 13.30 – 16.30 uur - Dhr. Joris Vlaemynck 

  

    Sessie 4: Onderzoek van de oudere voet : screening, verzorging, schoeisel 
        21/01/2020 van 13.30 – 16.30 uur— Mevr. Lut Vermaut  
     

    Sessie 5:  Screening van bewoners WZC— 24/01/2020 van 13.30 – 16.30 uur 
 
        WZC Minnewater, Brugge   
 
 

    € 275       Code   VZGER20BRU 

     21 april  2020  van  13.30—17.00 uur    Mevr. Emma Bolle, Podoloog 

         Vesaliusinstituut, Brugge 

  € 50,-          Code VZMOD420BRU 

Benodigd materiaal zelf mee te brengen door de cursist:  

 Vilt : 1 blad 3 mm—1 blad 5mm en 1 blad 7 of 10 mm 

Freestechnieken 

Werken met een freesmachine is een dubbele winst: voor de patiënt maar ook voor de voetverzorger.  

Er bestaan echter zoveel frezen in verschillende firma’s, er wordt met bepaalde frezen een specifieke 

manier van werken beoogd.  Hoe kan men dan nog ‘de bomen door het bos zien’?  Ofwel had men 

tijdens de basisopleiding nog geen freesmachine aangeschaft, of kreeg men bij aanschaf enkel de 

meest noodzakelijke informatie tijdens een korte demo.  Ofwel wil je je basiskennis opfrissen. Dit kan 

tijdens deze sessie, waar kort wegwijs gemaakt wordt in het aanbod en de technieken praktisch onder 

de loep genomen worden.  Maximum 12 deelnemers 

    10 december 2019 (13.30—17.00 uur)  28 april 2020 (13.30—17.00 uur) 

   Code VZFRTE19BRU    Code VZFRTE20BRU 

     Vesaliusinstituut Brugge 

     € 50,-       Mevr. Lut Vermaut 

Zelf mee te brengen: eigen freestoestel, freesjes, model met probleemstelling 
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Diabetesvoet 
 
Daar diabetes en het daar aangekoppeld probleem dat zich kan stellen van de diabetische voet, 
steeds meer voorkomt, is het onontbeerlijk om als gespecialiseerd voetverzorg(st)er, verpleegkun-
dig/gespecialiseerd voetverzorg(st)er, podotherapeut de kennis daaromtrent bij te schaven. De pro-
blematiek van de diabetische voet alsook aanverwante problemen worden gegeven.. 
 

 
   26/11/2019 van 09.00 - 16.30 uur          Dr. Caren Randon  - Mevr. Emma Bolle 
 

     Vesaliusinstituut Oostende , Oostende 
 
 

    € 90,-         Code   VZWZDIAVV19OOS 
 

 

Palpatoire anatomie van de voet en het onderste lidmaat 
 

 
 4 lesavonden/namiddagen 
 voor correcte data en plaats (oktober 2019): zie website www.cnpv.be -   

 €  190,-        Code  VZPAL19DIV 

 

Intervisie voor voetverzorg(st)ers —  
Uitwisselingsmoment —Networking 
 

Na het volgen van je basisopleiding podotherapie ben je als “volleerde“ voetverzorger aan de slag 
gegaan.  Echter algauw ontdekte dat je nog met kleine of grote vragen bleef zitten. 
Networking onder voetverzorgers wordt al te weinig gedaan. Networking is het geven en krijgen van 
kennis en info.  Allerlei omtrent de voetzorg (ook praktische zaken) kunnen aan bod komen . 
Wel, nu is het moment aangebroken om met gelijkgestemden samen te komen.  
Aarzel niet en schrijf u nu in. 
Blijf niet op uw honger zitten en stuur na inschrijving uw vragen door naar de administratie en deze 
komen dan op deze dag aan bod. 

 

 07/02/2020 van 09.00 – 12.30 uur   Moderator : Mevr. Lut Vermaut,  

 
  D.C. Groenhove, Bosdreef 05, 8820 Torhout 
  
€ 45,-        Code   VZNET20TOR 
 

 
 

Congresnamiddag — terugkomdag Voetzorg 
 
 07/02/2020 - aanvang 13.30 uur 

 
 D.C. Groenhove - Bosdreef 5 - 8820 Torhout 
 

Info en inschrijven: www.cnpv.be 

   Partners  van de voetzorgopleiding 

 Meer weten over onze opleidingen ?   Inschrijven? 

 CNPV vzw  - Campus Vesalius   M: +32 (0)475/31 58 54   www.cnpv.be 

 Rijselstraat 01 — 8200  Brugge   F:  +32 (0)50 67 53 19   RPR Ieper 

       Email: info@cnpv.be   ON : 0476 268 515 

 CNPV vzw is geregistreerd voor het ontvangen van betalingen met opleidingscheques / KMO-portefeuille (Registrate DV.O105524) 

 en attesten Vlaams Opleidingsverlof (VOV) (langlopende opleidingen—na goedkeuring) 

  
 


