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Opleiding Myofascial Equine Therapist 2021-2022

Module 1A
Uiterlijk inschrijven 31 juli 2021
 Thuisstudie
Module 1B
10+11 september 2021
 anatomie & fysiologie
Module 2
8+9 oktober 2021
 fascia, spierketens en biomechanica, bewegingsanalyse
 triggerpoints & behandelmethode, praktijk
Module 3
10+11 december 2021
 massage- en ontspanningstechnieken, praktijk
 pathologie & kreupelheden
Module 4
11+12 februari 2022
 stretchen, positional release en spierfysiologie
 referred release, nazorg en nabehandeling, ruitercoaching
Module 5
18+19 maart 2022
 zadelkunde
 taping en massage, praktijk
Module 6
20+21 mei 2022
 neurologie
 oefeningen spiergroepen
 huiswerk bespreken
 anamnese
 hoeven & gebit
Oefendag
17 juni 2022
 oefenen specifieke spiergroepen
 oefenen praktijkvoering
 oefenen algemeen
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Examen
8 juli 2022

Locatie
De theorielessen worden gegeven in Alstätte (gem. Ahaus), net over de Duitse grens bij Enschede.
Voor de praktijklessen gaan we naar een locatie daar in de buurt.

Prijzen
Module 1A
€ 160,Vroegboekkorting: schrijf je in vóór 1 maart 2021 en ontvang hierop 50% korting!
Module 1B t/m module 6
€ 397,- per module
Oefendag
€ 90,Theoretisch en praktisch examen
€ 110,Totaal
€ 2.742, Deze bedragen zijn exclusief 19% BTW (Duits tarief).
 De opleiding dient, m.u.v. het examengeld, vóór aanvang geheel betaald te worden.
Termijnbetalingen naar eigen inzicht zijn daarbij toegestaan, zolang het totaalbedrag tijdig is
bijgeschreven op een rekening van Centrum Dry Needling Andrea Schachinger.
 Vanaf het moment van aanmelden verplicht de deelnemer zich tot het betalen van de
cursusgelden, tenzij de deelnemer zich vervolgens afmeldt conform de algemene voorwaarden.
In dat geval worden, eveneens conform die voorwaarden, kosten in rekening gebracht op basis
van het moment van afmelden en eventuele bijzondere omstandigheden. De algemene
voorwaarden zijn te downloaden via onze website.
Er worden zowel theorie- als praktijklessen gegeven, evenals demonstraties. Een flinke portie
thuisstudie, zelf oefenen en opdrachten inleveren vormen de rest van het leerproces.
Vragen? Mail ons gerust via info@dryneedlingtherapeut.nl!
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