Nascholing: Myofasciale Therapie hoofd-halsgebied
Doel
De fascia is een systeem in het lijf van zoogdieren (dus ook mensen) met nogal wat
verschillende functies. De fascia is verbonden met spieren en heeft functies bij houding,
beweging, reageren op uitdagingen van het leven en blijkt o.a. de acupunctuurmeridianen te
bevatten.
Waarschijnlijk heeft fascia ook een taak in het gewaarworden van de fysieke kant van
emoties en stress. Leefstijlfactoren hebben (in)direct invloed op fascia. Waardoor de
effecten van een niet-optimale leefstijl ook fysiek kunnen worden gevoeld.
En hoe help je mensen ontspannen als het ondanks al je inzet niet goed lukt en ze toch
onrust of gespannenheid in hun lijf blijven voelen?
Hier is dieper op ingegaan tijdens de MFT-introductie workshop. Deelname aan de
introductie is een voorwaarde voor het kunnen volgen van MFT-hoofd-halsgebied.
In de tweedaagse MFT hoofd-halsgebied wordt ingegaan op de betekenis van klachten in het
hoofd-halsgebied. Behandeltechnieken uit de introductiedag worden herhaald,
praktijkervaring en casuïstiek worden besproken tijdens de eerste dag. Op de tweede dag
volgt het aanleren van nieuwe basis behandeltechnieken voor hoofd-halsgebied.
Bij deze tweedaagse nascholing worden voor het hoofd-halsgebied heel specifieke zachte en
eenvoudige ‘hands-on’ technieken aangeboden, met indicaties en contra-indicaties. Waarbij
de cliënt of patiënt de kleren kan aanhouden en er geen massagebank nodig is. Dit zijn
basistechnieken voor hoofd-halsgebied, waarmee er ook effect is op de rest van het lichaam
en er ontspanning kan optreden.
Bij de MFT-introductie is al geleerd dat de therapeut via de huid zachte input aan de fascia
geeft om ontspanning teweeg te brengen. Met als gevolg dat spieren en fascia gaan
ontspannen waar nodig en actieve stabilisatie geven waar nodig. En in de praktijk is ook te
merken dat ‘lontjes weer langer worden’, en diepe vredige GABA-rust wordt ervaren en dat
oude emoties kunnen worden losgelaten. Om maar een paar voorbeelden te noemen.
In deze ook weer heel praktische en interactieve nascholing worden enkele veilige
basistechnieken aangeleerd voor hoofd-halsgebied. En de veiligheid in de groep wordt
gewaarborgd, vanzelfsprekend! Dan kan de docent er een maatwerk nascholing van maken.
Zodat de therapeut er in de eigen praktijk mee verder kan. Wees welkom en kom het
ervaren!
Voor na deze nascholing zijn er nog meer nascholingsdagen in ontwikkeling, waarbij steeds
weer een lichaamsregio of medisch westerse diagnose centraal staat. Ook komen er
verdiepende nascholingen die voortbouwen op wat er eerder is geleerd, zoals een
verdieping hoofd-halsgebied met behandeltechnieken voor meer gevorderde therapeuten.

Inhoud
Na deze nascholing kent/kan de deelnemer
• Een beknopte basis aan theoretische kennis over myofascia gebruiken t.a.v. hoofdhalsgebied
• Iets over de samenhang tussen leefstijlfactoren en functioneren van myofascia m.b.t.
hoofd-halsgebied en samenhang met andere lichaamsregio’s
• De rol van mentale en fysieke stress op houdings- en bewegingsapparaat van hoofdhalsgebied
• Basisbegrip vanuit theorie trainingsleer voor doseren van belastingen en herstel
• Enkele basistechnieken voor observeren en onderzoeken van houdings-en
bewegingsapparaat van hoofd-halsgebied
• Een ontspanningsoefening voor m. iliopsoas instrueren (uit MFT-introductie, wordt
even herhaald op de eerste dag)
• Myofasciale technieken leren toepassen en ervaren: verschillende basistechnieken
voor rustgeven, ontspannen van hoofd-halsgebied
• Het begrip en werkwijze van Integrative Medicine inclusief de pijlers en diagram
veiligheid en effectiviteit (korte herhaling op 1e dag)
• Het belang van angst, woede en eenzaamheid als risicofactor voor hart en
vaatziekten en andere klachten
• Begrenzing van het vak van therapeut t.o.v. huisarts, tandarts, mondhygiënist e.a.

Docenten Ria van Rooijen en Marco Wiegers
De eerste dag van deze praktische interactieve nascholing wordt gegeven door Ria van
Rooijen, sportarts en AVIG-arts natuur- en leefstijlgeneeskunde met een basis in de
fysiotherapie. Zij was ooit één van de eerste fysiotherapeuten bij een cursus
craniomandibulaire disfunctie. Werkzaam als integraal sportarts bij Sportgeneeskunde
Maatwerk (www.sportgeneeskundemaatwerk.nl) en docent medische basiskennis,
myofasciale therapie e.a.(www.wiegers-vanrooijen.nl).
De tweede dag met het aanleren van de nieuwe technieken wordt gegeven door Marco
Wiegers, fysiotherapeut en NVST-Bowen behandelaar met een achtergrond als NGS-masseur
en Nordic Walking instructeur. Marco is zoon van een tandarts en heeft altijd interesse
gehouden in de samenhang van wat er in het kaak- en mondgebied gebeurt met de rest van
het lichaam en vice versa. Marco werkt als fysiotherapeut bij Sportgeneeskunde Maatwerk
en als docent MFT (www.wiegers-vanrooijen.nl).
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Accreditatie
Voor deze nascholing is accreditatie bij de grootste beroepsverenigingen aangevraagd. Een
presentielijst wordt bijgehouden. Je ontvangt het certificaat van deelname achteraf per mail.

Locatie
Gebouw ’t Venster
Thomas a Kempislaan 82 te Arnhem

Kosten
€ 199,-. Je ontvangt een factuur per mail.

