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Medisch Pedicure Sport

Doel

De opleiding medisch pedicure sport is bedoeld voor
medisch pedicures die zich willen proﬁleren in de
sportverzorging. De Medisch pedicure Sport adviseert,
analyseert en behandelt sport-gerelateerde klachten aan
voeten en het bewegingsapparaat.

In de opleiding wordt aandacht besteed aan het
proﬁleren van nieuwe skills. Waar zie je bedreigingen,
maar vooral: waar liggen je kansen? En ook niet
onbelangrijk: wat is je eigen doel met deze opleiding? De
medisch pedicure sport hee een breed spectrum aan
mogelijkheden.

Inhoud opleiding
De opleiding bestaat uit 5 lesdagen (40 contacturen).
Tussen elke lesdag zit minimaal twee weken, zodat u
voldoende jd hee om uw opdrachten te maken. Te
denken valt hierbij aan het bezoek aan een sportclub,
contact met sportverzorgers en trainers, het maken van
een cliëntendossier enz.

De doelgroep wordt steeds groter. Op dit moment zijn er
bijna 10 miljoen Nederlanders die minstens vier keer per
maand sporten.
Wacht daarom niet tot er een sporter je prak jk
binnenwandelt met klachten, maar wees pro-ac ef en
meld je aan voor de opleiding Medisch Pedicure Sport!

Tijdens de opleiding Medisch pedicure Sport worden
onderstaande onderwerpen behandeld:
•
•
•
•
•
•

Sport-gerelateerde huid- en nagelpathologie
Inspanningsfysiologie
Func e-onderzoeken en spierlengtetoetsen
Biomechanica en loopbelas ng
Blessurepreven e en blessurebehandeling
Taping, sport-taping, medical taping

Onderwerpen die ook in de opleiding worden behandeld
en te maken hebben me professionalisering en
organisa e zijn:
•
•
•
•

Collegiaal overleg en netwerken
Cliëntendossiers
Tarief bepaling
Reﬂecteren

Por olio
Het maken van een por olio is alleen van toepassing
voor de medisch pedicure die een oﬃcieel BRAVO
cer ﬁcaat wil behalen. Via een digitale leerweg maak je
vijf verschillende opdrachten. Hierbij krijg je hulp van
een coach (online). Je sluit af met een assessment
cer ﬁcaat.

Pediroda is de enige opleider die deze opleiding
aanbiedt volgens de SCAS eisen!

Opleidingsinstituut

www.pediroda.nl

Opleiding
Medisch Pedicure Sport
Onze lesloca es:

Kostenoverzicht
Lesgeld voor de gehele opleiding

€ 935,00

Materialenpakket

€

75,00

Inschrijfgeld

€

65,00

Niet verplicht!

• Almelo
• Ro erdam
• Weesp
• Zaltbommel
• online (theore sche lesdagen)

Toela ngseisen opleiding

* Kennistoets digitaal (9.12.1)

€ 102,00

* Proeve van bekwaamheid (9.12.2)

€ 127,00

* Mondeling assessmet (9.12.3.)

€

92,00

De opleiding Medisch Pedicure Sport is geschikt voor
gediplomeerde medisch pedicures.

Inschrijving
Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van
binnenkomst. Er kunnen geen plaatsen gereserveerd
worden. Wilt u zeker zijn van een opleidingsplaats, dan
adviseren wij u om op jd in te schrijven.

* De examenkosten zijn onder voorbehoud van
prijswijzigingen van het examenbureau en worden
rechtstreeks aan TCI betaald.

Examen
Een oﬃcieel examen aﬂeggen bij het examenbureau TCI
is niet verplicht. Na de eindpresenta e ontvang je van
Pediroda een schoolcer ﬁcaat voor deelname. Indien
het TCI examen met goed gevolg wordt afgelegd, komt u
in aanmerking voor het BRAVO cer ﬁcaat Medisch
Pedicure Sport. Hiermee kunt u ook een vermelding
aanvragen op de website van Provoet.

Om de kwaliteit van de opleiding
hoog te houden, is er een
maximum aantal studenten per
groep van 10 ingesteld.

Accredita e
De opleiding Medisch Pedicure Sport is door Procert
geaccrediteerd met:
6 punten, domein Omgevingsbewust handelen
6 punten, domein Ondernemerschap
3 punten, domein Reﬂec e (intervisiegroepen)
9 punten, domein Voetzorg / Sport

Contact
U kunt op verschillende manieren met ons in contact komen.
Per e-mail op info@pediroda is verreweg het meest eﬃciënt.
Wij beantwoorden uw vragen of sturen de door u gevraagde
informa e zo spoedig mogelijk naar u toe.
Graag staan wij u ook telefonisch te woord. U kunt ons
bereiken via telefoonnummer 0548 - 545 077.
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