ONLINE opleiding

Menopauze
1 februari 2022
8:55u – 11:00u

Doelgroep: Diëtisten, kinesitherapeuten, menopauzeconsulenten, artsen en andere
gezondheidswerkers.
Spreker: Dr. Linda Ameryckx, gynaecoloog, UZAntwerpen

Ruim de helft van de vrouwen heeft last van haar menopauze. In deze opleiding wordt naast de
fysiologische veranderingen in ons lichaam ook aandacht besteed aan de invloed van beweging en
voeding op osteoporose, de cardiovasculaire aandoeningen, borstkanker, enz.

Dr. Linda Ameryckx is sinds 2011 consulente en geassocieerd gynaecoloog in het
Universitaire Ziekenhuis van Antwerpen. Haar interessegebieden zijn menopauze, algemene
gynaecologie en colposcopie. Ze is tevens lid van de board van de BMS (Belgische MP
society). Ze genoot haar opleiding geneeskunde aan de VUB en studeerde nog 3 jaar in
Londen.

Kosten:
€ 52,(inclusief BTW, digitale hand-outs, opleidingsattest)

Inschrijven
Is noodzakelijk en kan via het inschrijvingsformulier op www.kintu.be
Na inschrijving ontvangt u een factuur.

Algemene voorwaarden
- Uw inschrijving is bindend. Inschrijving verplicht dus tot betalen.

- Tot 11 januari kunt u afmelden en krijgt u het bedrag teruggestort mits €25,- inhouding voor
administratiekosten. Na 11 januari is er geen terugbetaling meer mogelijk. U kunt zich wel laten
vervangen mits dit tijdig op voorhand doorgegeven wordt.
- Deze opleiding wordt online georganiseerd. Er wordt 1 link voorzien per deelnemer per toestel.

Studiepunten
Voor deze navorming krijgt u 2 studiepunten.

Online
Deze opleiding wordt online georganiseerd. Voor aanvang krijgt u de inloggegevens via mail op het
door u opgegeven e-mailadres op het inschrijvingsformulier.
Elke deelnemer krijgt de link om live te kunnen volgen én de link om uitgesteld te kunnen kijken.

Uitgesteld kijken
Deze opleiding kan tot en met 6 maart herbekeken worden. De link voor de opname krijgt u
toegestuurd via mail uiterlijk op 3 februari.

Attest
Een attest van deelname krijgt u nadat u live heeft deelgenomen of na 6 maart.

Uw organisator
Chris Kerfs

www.kintu.be

chris.kerfs@kintu.be

