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Hydrotherapie, of anders gezegd; therapie in water richt zich op behandelingen en oefeningen uitgevoerd in water. 
De gewichtloosheid van het lichaam in combinatie met verwarmd water maakt hydrotherapie uitermate geschikt 
voor patiënten met een lichamelijke- of verstandelijke beperking of in het geval van blessures. Zodoende dient het als 
een uitermate geschikt middel ter versterking van het revalidatieproces of het verhogen van de kwaliteit van leven. 

EWAC Medical vindt dat kennisdeling in combinatie met de juiste apparatuur de sleutel is tot het verbeteren van 
behandelingen. Door actief deel te nemen in deze kennisdeling en het bieden van handvatten voor het gebruik van 
accessoires, zet EWAC Medical zich in om een ieder te helpen zich te kunnen verbeteren in het begeleiden van cliënten en/
of patiënten in het water.

Onderwerp: Stabiliteit, Coördinatie en Ontspanning
Wanneer:  29 April 2019
Waar:  Hogeschool Windesheim Zwolle
Tijd:  12.30 - 17.30 uur
Diner: 18.00 uur

Aanmelden via: medical@ewac.nl

Schrijf nu in voor

deze GRATIS

 workshop



Tijdens deze workshop wordt dieper ingegaan op het bieden van oefeningen ter 
bevordering van zowel de stabiliteit als de coördinatie van de patiënt maar ook 
zeker die van de begeleider. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de toepassingen 
en het gebruik van een zeer divers aanbod aan materiaal en wordt er geoefend met 
verschillende methodes voor de ontspanning van de patiënt in het water. Het zelf 
oefenen en ervaren is één van de speerpunten van de workshop.

In zowel theorie als in praktijk worden nieuwe inzichten gegeven in de mogelijkheden 
van hydrotherapie met als doel de kennis en kunde van de begeleider of therapeut te 
vergroten.

Hoe ziet de workshop er uit?
Lesgever:  Dr. Uwe Schlünz (Engelstalig)
Locatie:  Hogeschool Windesheim Zwolle
Datum:  Maandag 29-04-2019 
Tijd: 12.30 - 17.30 uur
Doelgroep: Revalidatie met ouderen / Geriatrische zorg
Voor wie: Therapeuten, Begeleiders

Aandachtspunten: Stabiliteits- en Coördinatie-oefeningen, 
  Ontspannen in het water, 
  Ontspanning als therapie, Patiënt-handling 
  en Gebruik van materiaal.

Programma: (12.30 – 17.30 uur)
- Welkom en Introductie  12.30 - 13.00 uur
- Theorie   13.00 - 14.00 uur
 • Presentatie
 • Discussie en vragen
- Pauze   14.00 - 14.30 uur
- Omkleden   14.30 - 14.45 uur
- Praktijk   14.45 - 16.45 uur
 • A. Stabiliteit en Coördinatie
 • B. Ontspanning en Materiaal
- Omkleden   16.45 - 17.00 uur
- Discussie en Afsluiting  17.00 - 17.30 uur
- Diner  (facultatief)   18.oo uur
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Wijzigingen voorbehouden

Workshops Nederland 2019
Onderwerp Locatie Wanneer

Stabiliteit, Coördinatie Windesheim April
en Ontspanning Zwolle

Dementie en  Windesheim Juni
Aquamentie Zwolle 

Valtraining voor Prinsenstichting September
Ouderen  Purmerend

Loopscholing en Vitesse Arnhem September
ganganalyze

Stabiliteit, Coördinatie Prinsenstichting Oktober
en Ontspanning Purmerend

Intensive-care patiënten Radboud UMC November
  Nijmegen

Aanmelden via: medical@ewac.nl


