Jaartraject

“Salutogenese, oorzaken
van gezondheid” voor
zorgprofessionals 2020-2021
De geplande data zijn:
-------------

Basismodule (10:30 tot 17:30 uur)
vrij 11 sept 2020 (regio Utrecht) óf
vrij 2 okt 2020 (Maastricht)
-------------

Jaartraject (10 tot 17 uur)
vrij 6 nov 2020 (voeding)
vrij 11 dec 2020 (beweging)
vrij 22 jan 2021 (stress)
vrij 5 maart 2021 (bioritme)
vrij 26 maart 2021 (natuur)
vrij 30 april 2021 (microbioom)
vrij 18 juni 2021 (zingeving)

Het begrip “leefstijl” krijgt steeds meer aandacht als preventieve, maar óók als curatieve interventie.
Om bij te blijven met het snel groeiende en zeer dynamische onderzoeksgebied van onder andere
healthy ageing, systeem-biologie en leefstijlgeneeskunde vat deze cursus de belangrijkste zaken uit dit
veld samen en zet ze om naar toepasbare kennis en praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk.
Het Jaartraject voor zorgprofessionals kenmerkt zich door de nadruk op kennis omtrent de werking van
het lichaam. We gaan dieper in op de manier waarop leefstijlaanpassingen ons stress,- en afweersysteem
be nvloeden en daarmee onze gezondheid.

< VOOR WIE >
De cursus richt zich op zorgprofessionals (o.a. (para)medici) die te maken hebben met mensen met
chronische aandoeningen, waaronder vermoeidheid, depressie, klachten van het bewegingsapparaat,
gastro-intestinale klachten, hormonale stoornissen, auto-immuunziekten, ontstekingsklachten, kanker,
hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, psychologische klachten en metabool syndroom.
< INHOUD >
Het Jaartraject zal ingaan op de volgende vragen:
(Hoe kan ik in mijn eigen praktijk de transitie maken van ziekte-zorg naar gezondheidszorg?)
(Hoe kan ik leefstijl bij patiënten als interventie inzetten om de resultaten op mijn eigen vakgebied
te optimaliseren?)(Op welke manier zijn de verschillende leefstijlgebieden van invloed op het
functioneren van het lichaam?)(Wat kan ik mijn patiënten adviseren en hoe leg ik het uit?)
Daarnaast zal er ruimte zijn om aan de slag te gaan met casu stiek
uit de eigen praktijk. De thema’s die aan de orde komen gedurende het jaar zijn onder
andere het stress-systeem, immuunsysteem, voeding, beweging, bioritme, microbioom,
psychosociale stress, de natuurlijke omgeving en zingeving.
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< OPBOUW >
De volledige cursus bestaat uit 8 dagen, verspreid over 1 jaar. Na het volgen van de ééndaagse basismodule
(welke in Cothen (regio Utrecht) en Maastricht wordt gegeven) kan het Jaartraject voor zorgprofessionals worden gevolgd.
< BASISMODULE >
Eéndaagse basismodule (10:30 tot 17/17:30 uur, incl. lunch) waarbij het stress-systeem en het
immuunsysteem centraal staan. Deze basismodule vindt plaats op vrijdag 11 sept 2020 in Cothen
(boerderij De Bronhoeve, Cothen, regio Utrecht) en op vrijdag 2 okt 2020 in Maastricht
(CNME Natuurtuinen Jekerdal).
< JAARTRA JECT >
Zodra de ééndaagse basismodule gevolgd is, kan deelgenomen worden aan het
Jaartraject voor zorgprofessionals. De cursuslocatie van het Jaartraject voor zorgprofessionals is
CNME Natuurtuinen Jekerdal, gelegen aan de Drabbelstraat 7 in Maastricht. Koffie en thee worden verzorgd.
Men neemt steeds een eigen lunch mee, behalve tijdens de basismodule waarbij de lunch is inbegrepen.
< KOSTEN >
Kosten voor het complete traject (incl. basismodule) bedragen 1250 euro incl. koffie, thee,
literatuur tips, beknopte samenvattingen van de kernpunten van de cursusdagen en heel veel kennis en inspiratie
voor een gezondere leefstijl (excl. btw). Deelname aan alleen de ééndaagse basismodule kost 175 euro incl.
koffie, thee, lunch en beknopte samenvatting van de kernpunten van de cursusdag (excl. btw).
< ACCREDITATIE >
Er is geen accreditatie aangevraagd. Desgewenst kan men het certificaat aan de eigen beroepsvereniging voorleggen.
< MEER INFORMATIE EN AANMELDEN >
Voor meer informatie en aanmelden: info@praktijksalutogenese.nl. Er kan gekozen worden voor een aanmelding
voor het gehele Jaartraject (basismodule plus 7 vervolgsessies) of voor de basismodule alleen. Geef bij aanmelding
even aan op welke lokatie je aan de basismodule wenst deel te nemen. Na de basismodule kan besloten worden tot
deelname aan het vervolgtraject van 7 bijeenkomsten, mits het Jaartraject niet op voorhand is volgeboekt.
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