Contact informatie

Instituut voor
Complementaire
Zorg Opleidingen

ICZO-vzw en
de Hogeschool West-Vlaanderen
HOWEST organiseren samen

Postgraduaten Hoger Onderwijs
•
•

Acupunctuur (& Dry Needling)
Orthomoleculaire Gezondheidszorg

Navorming Hoger Onderwijs
•
•

Slaapkliniek bij volwassenen
Slaapkliniek bij kinderen

Health Care Voorbereidingsprogramma

➢ Campus Antwerpen: Joe Englishstraat 56 2140 Antwerpen – België
➢ Campus Brugge: Hogeschool WestVlaanderen HOWEST - Rijselstraat 5 - 8200
Brugge - België
➢ Postadres & MZ: Mandenmakersstraat 15 9700 Oudenaarde – België
➢ Ondernemingsnummer: 0825405266
➢ NR Kwaliteitsregister WSE: KDB000000065
➢ @ iczo@skynet.be

Bij ICZO studeer je goed

De opleiding heeft als doelstelling het bieden van
een voorbereiding op een beroepsopleiding in de
gezondheidszorg. Deze voorbereiding is gericht op:
•
•
•

Kennis van de medische basisvakken;
Wegwijs in de medische terminologie;
Kennis van de structuren en functies van
het menselijke lichaam

ICZO vzw

Copyright

www.iczo.be

ICZO-vzw heeft een ruim aanbod aan professionele
opleidingen, voor diverse (para)medische en
medisch
opgeleide
doelgroepen.
ICZO richt zich op de gezondheidssector van medici
en paramedici die zich in het kader van levenslang
leren verder wensen te herscholen en specialiseren
binnen hun eigen beroep, of naar dezen die op zoek
zijn naar een specifieke beroepsopleiding om een
bepaald beroep of vak te kunnen uitoefenen.
ICZO biedt aan:
• Beroepsopleidingen,
• Beroepsherscholingen,
• Professionele cursussen,
• Nascholingen,
• Bijscholingen,
• Workshops
ICZO zorgt voor een "breedspectrum" aanbod en
staat open voor alle initiatieven.
ICZO probeert vernieuwende initiatieven en nieuwe
trends aan te boren.

De mensen achter ICZO vzw
Het
docententeam
is
samengesteld
uit (para)medici die in de dagdagelijkse praktijk
staan en die vanuit hun praktijkervaring een schat
aan informatie kunnen aanbrengen. Elk is
gespecialiseerd in een bepaald vakgebied en erkend
door hun beroepsverenigingen.
ICZO vzw

Visie en missie
Bij ons staat de student centraal. In de kleine
onderwijsgroepen krijg je extra aandacht en
begeleiding
van
onze
docenten.
Deze topdeskundigen staan garant voor het
overbrengen van de juiste kennis en medische
deskundigheid die zij putten uit hun jarenlange
ervaring en uit hun nauwe betrokkenheid met het
wetenschappelijk onderzoek.
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ICZO - Opleidingen
Een greep uit
nascholingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

onze

vaste

opleidingen

en

Ademhaling- en ontspanningstherapie
Auriculotherapie
Baby massage
Behandelprotocollen
binnen
de
voedingsleer
Bewegend mobiliseren
Borstvoeding in de dagelijkse praktijk
Core stability control
Deep tissue massage
Dorn therapie & Breuss massage
Hyperventilatie
Kaak- en kauwproblemen
Kinesiologie en Manual Muscle Testing bij
nutriceutica
Labo interpretaties
Manual Muscle Testing MMT
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Manuele en oefentherapie van de vertebrale
overgangen CCO, CTO, TLO en LSO
Manuele Neurotherapie – MNT
Medicatie
Movement Preparation and Pillar Strength
Onderzoek en revalidatie van de schouder
Orthomoleculair Gewichtsconsulent
Orthomoleculair Sportconsulent
Praktijkmanagement
Recuperatietraining
Relaxatietherapie en stressmanagement in
de medische praktijk
Revalidatie van het onderste lidmaat
Sporttaping
Stoelmassage
Tendinopathie Oefentherapie
Zachte haken - IASTIM - crochetage en
trigger punten
Zenuwreflexologie
Zwangerschapsbegeleiding
Voetreflexologie
….en diverse biochemische en biomedische
nascholingen
binnen
de
westerse
gezondheidzorg.

www.iczo.be

