
  
 

 

Modulaire opleiding KineCoach® 2019 
 

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met de universiteiten UHasselt en UAntwerpen organiseert Axxon, Kwaliteit in 

kinesitherapie een modulaire opleiding met één basismodule ‘Beweging en Gezondheid’ aangevuld met drie 

doorstromingsmodules voor de behandeling van diabetespatiënten, obesitas bij kinderen en adolescenten en 

obesitas bij volwassenen. 

 

Deze navorming heeft als doel om kinesitherapeuten verder te bekwamen in het domein van de inwendige 

stoornissen. 

 

De basismodule bestaat uit 20 lesuren, gespreid over 3 lesdagen. Deze dient eerst succesvol te worden 

doorlopen alvorens men een doorstromingsmodule kan volgen. 

 

De doorstromingsmodules bestaan uit 10 lesuren, gespreid over 2 lesdagen. Deze modules kunnen los van 

elkaar gevolgd worden, op voorwaarde dat de deelnemer geslaagd is in de basismodule. 

In de doorstromingsmodules komen zowel de theorie als de praktijk aan bod. Het docententeam bestaat uit 

experten in dit domein die hun cursusmateriaal hebben gebaseerd op de actuele wetenschappelijke evidentie. 

Aan het einde van elke module wordt telkens een evaluatiemoment voorzien. 

De modaliteiten volgen hierna. 

Het cursusschema is te raadplegen op de website www.kinecoach.net onder voorbehoud van inhoudelijke 

aanpassingen.  

  

http://www.kinecoach.net/
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Modulaire opleiding KineCoach® 2019 
 

Basismodule I: Beweging en Gezondheid (3 lesdagen) - maximaal 30 deelnemers 

Leden Axxon: €410, niet leden Axxon: €650. 

Zaterdag 16 maart 2019, van 9.00-17.00u.                                                          

Donderdag 21 maart 2019, van 13.30-19.00u.                                             

Zaterdag 30 maart 2019, van 9.00-17.00 u.  

 

Module II: Obesitas bij kinderen en adolescenten (2 lesdagen) - maximaal 20 deelnemers 

Leden Axxon: €270, niet-leden Axxon: €460. 

Zaterdag 14 september 2019, van 9.00-16.00 u.                          

Donderdag 26 september 2019, van 13.30-19.00 u.   

 

Module III: Obesitas bij volwassenen (2 lesdagen) - maximaal 20 deelnemers 

Leden Axxon: €270, niet-leden Axxon: €460. 

Zaterdag 12 oktober 2019, van 9.00-16.00 u.  

Donderdag 24 oktober 2019, van 13.30-19.00 u.                              

 

Module IV: (Pre-)diabetes type 2 (2 lesdagen) - maximaal 20 deelnemers 

Leden Axxon: €270, niet-leden Axxon: €460. 

Zaterdag 16 november 2019, van 9.00-17.00 u.                          

Donderdag 28 november 2019, van 13.30-19.30 u.      

 

Digitaal leerplatform (www.coursesites.com supported by Blackboard) en catering zijn inbegrepen. 

Navormingseenheden Pro-Q-Kine worden voorzien. 

 

Inhoud: voor programma surf naar www.kinecoach.net onder voorbehoud van inhoudelijke aanpassingen 

 

Locatie: Universiteit Antwerpen - Lokaal is bepaald in het programma.  

Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen (naast het UZA), Gebouwen M, R, en Q 

https://www.uantwerpen.be/nl/campusleven/op-weg-naar-de-campus/campus-drie-eiken/ 

Parkeren kan steeds op parking 2 en, op zaterdag, ook op parking 3. 

 

Inschrijvingen:  

Snel inschrijven is aanbevolen via info.nl@axxon.be of telefonisch op 02/709.70.80.  

Een factuur wordt u toegestuurd. 

De betaling gebeurt per overschrijving op volgend rekeningnummer BE42 0016 0547 1854 van Axxon, 

Kwaliteit in kinesitherapie met mededeling van naam cursist en de module(s).  

De cursist is pas ingeschreven na ontvangst van de betaling. 
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