Michelle Vrolijk
Nieuwsbrief 6 - juli 2018
De onderwerpen van deze nieuwsbrief zijn:
- Programma opleiding Pijn bij honden 2019 bekend
- Zomersluiting 2018

BASISOPLEIDING PIJN BIJ HONDEN DEEL 2 (2019)
Het programma voor de opleiding Pijn bij honden deel 2 (2019) is rond en ik denk dat het wederom mooi en bijzonder
gaat worden! Deel 2 bevat tal van nieuwe onderwerpen en is daardoor prima los te volgen van deel 1. Daarom is het
ook toegankelijk voor mensen die deel 1 niet hebben gevolgd. Het programma is als volgt:
EERSTE WEEKEND
Zaterdag 2 maart 2019
09.15 - 09.30 Opening
09.30 - 11.00 Ben van Cranenburgh - Pijn en psychologie (bij mensen)
11.15 - 13.15 Eduard Deckers - Mentale en fysieke pijn bij honden & spiegeleffect hond/eigenaar
14.15 - 16.45 Sam Turner - Begeleiden van honden met mentale en/of fysieke pijn: tops, tips & valkuilen
Zondag 3 maart 2019
10.00 - 16.00 Jelien Lammers - Pijnloze communicatie in pijnlijke situaties en zelfreflectie
TWEEDE WEEKEND
Zaterdag 11 mei 2019
09.30 - 12.45 Ceriel Maas - Orthopedie: de meest voorkomende aandoeningen met divers videomateriaal
13.45 - 16.45 Anneke Schellingerhout - Hond & holisme: casussen, specifiek gedrag/verstoring bepaald orgaan etc.
Zondag 12 mei 2019
10.00 - 13.00 Viviane Miellet – Maag, darmen & buik: regulier en complementair (spijsvertering, immuunsysteem etc.)
14.00 - 16.00 Linda Braber & Jurriaan Goossens - Orthopedische hulpmiddelen: mogelijkheden en valkuilen
DERDE WEEKEND
Zaterdag 8 juni 2019
09.30 - 12.15 Judith Hofman - Hond en massage: mogelijkheden bij mentale & fysieke pijn, gewrichtsproblemen etc.
13.15 - 16.45 Sam Turner - Balans en coördinatie: het nut voor honden met pijn, wat kun je zelf, waar let je op etc.
Zondag 9 juni 2019
10.00 - 16.00 Margriet Koopman - Hond en beweging: casussen, problemen herkennen op 't trainingsveld, ...

Doelstelling van de opleiding
Kennisuitbreiding rondom het thema pijn, zoals:
 Oorzaken en gevolgen van disbalans
 Hoe het welzijn van een hond met (chronische) pijn verantwoord te verbeteren
 'Onzichtbare' klachten zoals geestelijke nood, hoofd-, buik- en maagpijn
 Onregelmatigheden en diverse aandoeningen leren herkennen
Tevens wordt onder andere gesproken over:
 Verschil en link tussen regulier en holistisch: ziektebeelden, gedragsproblemen en behandelingen
 Issues zoals coprofagie en honden die regelmatig lastig gevallen worden door andere honden
 Massage: bewust aanraken, spanningspatronen herkennen, zwakke schakels in het skelet/veel voorkomende
pijnproblemen, na operatie, na amputatie, tips om zelf mee aan de slag te gaan etc.
 De invloed van verschillende hondensporten
 Communicatie met fokker, begeleider, eigenaar, gezin, collega-trainer, dierenarts, specialist etc.
Meer informatie?
Alle informatie zoals vroegboekkortingen, prijs,
http://michellevrolijk.nl/opleiding-pijn-bij-honden.html
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Aanmelden?
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@michellevrolijk.nl
Tot slot
De basisopleiding deel 1 is érg goed ontvangen en de reacties waren lovend, zoals bijvoorbeeld de reactie van Raymond
Lahaije:
‘’De meest indrukwekkende cursus die ik tot nu toe heb meegemaakt (zonder mijn vorige opleidingen te kort te willen
doen).
Telkens wanneer de specialisten in hun vak bezig zijn met de lezing, valt het me op dat je alleen nog maar meer wilt
horen. Het zijn mensen met een behoorlijk pak kennis en zo mogelijk nog meer praktijkervaring. Ondanks dat je heel
veel informatie krijgt te verwerken in zo’n weekend, lijkt het een verslaving te worden. Dit is onmisbare kennis. Dank aan
Michelle Vrolijk voor de opleiding die ze perfect heeft georganiseerd.’’
Ik verwacht dat de basisopleiding deel 2 minstens net zo goed en leerzaam gaat worden. Ik heb met alle sprekers overleg
gehad over onderwerpen, (uitgebreid) videomateriaal, casussen, wat kunnen de cursisten hierna zelf, praktijksituaties
etc. De sprekers weten ook al deels van elkaar wat besproken gaat worden en sluiten hun verhaal daar weer op aan.
Hierdoor vormen de 3 weekends samen een prachtig geheel (ook al zijn ze prima los van elkaar te volgen).

ZOMERSLUITING
Ik ben gesloten van 13 augustus tot en met 9 september a.s. Mails zullen zo spoedig
mogelijk na de vakantie worden beantwoord.

Ik wens iedereen een mooi zomer!
Michelle

Je kunt je voor deze nieuwsbrief uitschrijven door een mail te sturen naar info@michellevrolijk.nl o.v.v. ‘Uitschrijven
nieuwsbrief’. Ook eventuele wijzigingen kun je via dit mailadres doorgeven.

