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Van klacht naar kracht

‘Massage bij kanker geeft me een moment van totale ontspanning en even pijnvrij zijn. Dit gevoel werkt gelukkig langer door
waardoor ik een aantal nachten in een lange diepe en ontspannen slaap kom. Het zijn voor mij krachtmomenten die mijn laatste levensfase draaglijk maken.’ - Cliënt

De nieuwe vakbeurs ‘Van klacht naar kracht’ richt zich met al
haar activiteiten alleen op professionals. De beurs vindt plaats
in drie aangrenzende hallen, in iedere hal staat één onderwerp
centraal. Deze drie zijn massage, fysiotherapie en complementaire geneeskunde.

Mensen die leven met kanker kunnen veel baat hebben bij massage. Daarom hebben Klara van Zuijdam en Estelle Smits hierin o.a.
trainingen en cursussen ontwikkeld voor professionals. Ook steeds
meer massagetherapeuten krijgen mensen met kanker in hun
praktijk maar hebben onvoldoende kennis van de ziekte, de behandelingen en de bijwerkingen. Speciaal voor hen is in 2011 de training ‘Massage bij Kanker voor Professionele Massagetherapeuten’
opgezet. De tiende trainingsgroep is net van start gegaan.

Eén ontmoetingspunt voor professionele therapeuten die kennis willen maken met de nieuwste ontwikkelingen en alles dat
hun vakgebied aangaat in een dag willen zien en ontdekken. Er
zullen drie hallen zijn met informatieve lezingen, bijscholingsworkshops, demonstraties en inspirerende exposanten.

Training
Tijdens deze zesdaagse training leren massagetherapeuten een
verantwoorde, optimaal afgestemde massage te geven aan
mensen met kanker. Een intensief programma, met huiswerkopdrachten, waarin de deelnemers o.a. leren om aan de hand
van een gedegen anamnese alle aspecten in kaart te brengen
die aanpassingen vergen in de massage. Operaties, radiotherapie, chemotherapie, neuropathie, (risico op) lymfoedeem, vermoeidheid, medicatie, bloedwaardes, trombose zijn allemaal
zaken die je mee moet wegen als je een massageplan maakt.
Veel mensen kampen daarnaast met emotionele, sociale, financiële en relationele problemen, waar je als masseur ook op voorbereid moet zijn. Onderdeel van de training is een praktijkdag,
onder supervisie, op een oncologie-afdeling in een ziekenhuis.
De training wordt afgesloten met een kennistoets.
Voor Klara en Estelle staat de kwaliteit van de opleiding voorop.
‘Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de massage die
ze krijgen op een verantwoorde manier gebeurt’, aldus Estelle.
‘Daarom stellen we hoge kwaliteitseisen aan de trainingen en
de gastdocenten waarmee we samenwerken.’ Klara en Estelle
ontwikkelden de geaccrediteerde training die geheel voldoet
aan de eisen en richtlijnen van de Society for Oncology Massage in de VS, zelf.
Meer informatie: www.massagebijkanker.nl

Meer informatie: www.klachtnaarkracht.com

In één dag online!
Sta je op gespannen voet met je
website?
Wil je iets met een website maar weet je de weg niet goed te
vinden? Als je op zoek bent naar ondersteuning in dat proces
kan BusinessQuickStart je misschien helpen.
Drie ondernemers - een tekstschrijver, een fotograaf en een
webdeveloper - hebben de handen ineen geslagen en helpen
nu ondernemers in één dag aan een vliegende start: online,
met wervende teksten en professionele foto’s. De intentie van
BusinessQuickstart is je zo te trainen, dat je daarna zelfstandig
verder kunt.
BusinessQuickstart biedt lezers van het Vakblad € 50 korting
op de cursusdag. Je kunt je aanmelden via de website www.businessquickstart.nl.

Nederlandse Master of Science in
Herbal Medicine
Renée Koenders, natuurgeneeskundige en docent fytotherapie
aan de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde Arnhem, heeft
haar Master of Science voor Herbal Medicine behaald aan de
University of Westminster. Haar afstudeerscriptie ging over de
kwaliteit van het fyto-onderwijs in Nederland. Bijzonder aan Renée is dat ze én de wetenschappelijke kennis over kruiden kent
én de sjamanistische kennis. Deze vertaalt zij naar het denk- en
kennissysteem van de vier natuurkwaliteiten waardoor er een
methodische onderbouwing komt van een fytotherapeutisch
recept. In VNGK 4/14 interviewt Ria Teeuw Renée Koenders.
Wij feliciteren Renée van harte met deze graad!

www.vngk.nl
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