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Wat is osteopathie?

Osteopathie is een geneeswijze, die op het einde van de 19e eeuw door
Dr. A.T. STILL in de U.S.A. ontdekt werd. Bij het uitbreken van een virale
meningitisepidemie, waarbij hijzelf drie kinderen verloor, begon hij na te
denken over het feit dat sommige personen ziek werden en anderen niet.
De principes van de osteopathie zijn gebaseerd op de logica van de
toegepaste kennis van anatomie, fysiologie en pathologie.
1. het lichaam functioneert als een eenheid.
2. de structuur en de functie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
3. het lichaam beschikt over zelf-regulerende mechanismen.
4. een relationele therapie voor het lichaam is gebaseerd
op de kennis en de toepassing van deze 3 principes.
De osteopathische aanpak van een probleem is dus holistisch en causaal.
In de praktijk betekent dit dat een probleem niet alleen in zijn lokaal
kader bezien wordt, maar dat iedere structuur op afstand elders een
probleem kan veroorzaken. De link tussen beiden kan musculair,
tendineus, fasciaal, neurologisch, visceraal, arterieel, enz.... zijn. Er
wordt dus geredeneerd in oorzaak-gevolgketens.

!

Deze twee principes, holistisch en causaal, voeren ons zeer vaak
naar de wervelzuil, wegens zijn centrale rol als as van het
lichaam, maar ook als huisvesting van het zenuwstelsel,
zowel perifeer als autonoom.
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Een osteopathische opleiding steunt op 3 grote peilers :
a) het gevoel
b) de kennis
c) de techniek
a) het gevoel is universeel en dus ook overdraagbaar en toepasbaar op
andere zoogdieren. Een osteopaat met een humane opleiding zal relatief
gemakkelijk zijn getrainde gevoeligheid kunnen aanwenden bij paarden,
honden, katten, enz...
b) de kennis is natuurlijk materiegebonden. Om paarden of honden te
behandelen moet men de specifieke anatomie, biomechanica en
fysiologie van het betreffende dier beheersen.
c) de toegepaste techniek is ook afhankelijk van het te behandelen
lichaam; om een paard te behandelen moet men gebruik maken van
andere technieken, dan voor een mens of een hond. Maar de juiste
techniek volgt uit een goed gevoel en een inzichtelijke kennis.

Waarom paarden
en honden?

1. veel problemen bij paarden ontstaan door inwerking van het
ruitergewicht, een hond bijvoorbeeld heeft deze problemen niet.
Honden hebben dan weer te kampen met andere specifieke problemen.
2. paarden worden vaak competitief gebruikt, wat hun bewegingseisen
verhoogt en ook de kans op blessures en onregelmatigheden.
3. het kapitaal dat veel paarden vertegenwoordigen.
4. het paard kan gezien worden als een standaarddier, zoals in vele
veterinaire opleidingen, van hieruit kan dan ook de overstap gemaakt
worden naar bijv. de hond.

Dit zijn slechts enkele redenen, maar uit hetgeen voorafgaat mag blijken
dat honden en katten even goed kunnen behandeld worden met
osteopathie, mits men zich verdiept in hun anatomie, biomechanica en
fysiologie, wat dan ook gebeurt in het 3e jaar van onze opleiding.
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I.C.R.E.O.

Deze afkorting staat voor “International College for Research on
Equine Osteopathy”, waaruit blijkt dat de voornaamste doelstelling
van onze organisatie is : de verdere ontwikkeling en de verspreiding
van de osteopathie bij dieren.
Het is een oorspronkelijk Belgisch opleidingsinstituut dat werd
opgericht in 1997 door Stefan ALEN en Frank DIRCKX, twee humaan
osteopaten, die tot op heden nog steeds de bestuurders en enige
docenten zijn aan het instituut. Het is trouwens, met grote
waarschijnlijkheid, het enige instituut in deze branche waar enkel
gedoceerd wordt door humaan osteopaten.
Deze toepassing van de osteopathie op dieren is nog relatief jong en
er gebeurt dus nog veel research en onderzoek op dit vlak.
U kan zich dan ook verwachten aan een dynamische opleiding, waar
nog veel ruimte is voor creativiteit. Groot belang wordt gehecht aan
het inzichtelijk kunnen studeren om alzo de relaties tussen de
verschillende vakken te beheersen.

Reeds 20 jaar trendsetter in de dierosteopathie.

www.icreo.com

5

International College for Research
on Equine Osteopathy

Structuur van de opleiding

De volledige opleiding loopt over 3 schooljaren.
Ieder schooljaar omvat 6 modules van telkens 2 dagen : zaterdag en
zondag voor de Nederlandstalige opleiding.
Er wordt les gegeven van 9.00 u tot ongeveer 17.00 u.
Na het eerste en het tweede cursusjaar dient men te slagen voor een
theoretische en praktische overgangsproef.
In het derde jaar wordt vooral geoefend in het leggen van relaties in het
lichaam. In de praktijk gaan we de osteopathische, craniosacrale,
viscerale en fasciale technieken verfijnen en daarbij worden ook de
behandelingstechnieken voor honden aangeleerd.
Om het bekwaamheidsgetuigschrift te bekomen dient de kandidaat te
slagen voor zijn eindexamen en dient hij een proefschrift af te leveren en
te verdedigen over een zelfgekozen en goedgekeurd onderwerp.

Inhoud van de opleiding

Theorie :

Anatomie
Neurologie
Fysiologie
Pathologie

Praktijk :

Palpatie, Testing, Structurele manipulatie
Fasciale technieken, Viscerale technieken
Strain & Counterstrain,
Cranio-sacrale osteopathie

Snijzaalpracticum in samenwerking met de Diergeneeskundige
Faculteit Antwerpen.
In het eerste jaar worden de extremiteiten en de schedel bestudeerd.
De wervelzuil, sacrum en de viscera komen in het tweede jaar aan bod.
In het tweede jaar wordt verder nog aandacht besteed aan de
verschillende sportieve disciplines en verder gevorderde technieken.
Het derde jaar geldt als vervolmaking en het integreren van de theorie in
de praktijk. In dit jaar wordt ook de behandeling van de hond aangeleerd.
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Praktisch

Nederlandstalige opleiding
Locatie: Manège OVERBOS,
Beekse Stationsweg 2
4841 AB PRINSENBEEK – Breda (NL)
Data : 6-7 okt 2018 • 17-18 nov • 5-6 jan 2019 • 15-16 feb
30-31 maa • 18-19 mei
Toelatingsvoorwaarden : om te worden toegelaten wordt een medische
of paramedische vooropleiding vereist. De organisatoren beslissen
autonoom over de aanvaarding van iedere kandidatuur, tegen hun
beslissing is geen verweer mogelijk.

Prijs : 2.490 euro per cursusjaar.
Het wordt de student toegelaten te betalen door middel
van 6 stortingen van 435 euro op rekening van
Deutsche Bank, Hasselt,
IBAN NUMMER : BE24 6104 3823 1038,
BIC : DEUTBEBE
Naam van de Bank: DEUTSCHE BANK – 3500 Hasselt;
Begunstigde: ALEN-DIRCKX, Zolderse kiezel 21, B-3511 HASSELT
Let wel : inschrijvingen worden behandeld in volgorde van aankomst,
uw inschrijving is slechts definitief na betaling van het inschrijvingsgeld
of tenminste van de eerste aanbetaling.
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I N S C H R I JV I N G S F OR M U L I ER
Terug sturen naar :
I.C.R.E.O.
p/a Zolderse kiezel 21
B - 3511 HASSELT

Naam
Voornaam
Straat + nr + bus
Postnummer + plaats
Geboortedatum
Nationaliteit
Telefoon privé
Telefoon praktijk
Mobiel

Inschrijven kan ook
online via onze website:
www.icreo.com

E-mail
Beroep
Diploma's + Jaar

-

Ondergetekende schrijft hiermee in voor de 3-jarige opleiding “Osteopathie bij dieren” en
verklaart kennis te hebben genomen van hogervermelde richtlijnen.
Let wel : inschrijvingen worden behandeld in volgorde van aankomst, uw inschrijving is slechts
definitief na betaling van het inschrijvingsgeld of tenminste van de eerste aanbetaling.

Ik verkies de opleiding te volgen in :
O Nederlandstalige opleiding : Manège OVERBOS te Prinsenbeek (Breda)
O Duitstalige opleiding in Mönchengladbach-Wickrath
Ik verkies te betalen :
O de volledige jaarbijdrage aan 2490 EURO bij de inschrijving.
0 gespreide betaling: 6 x 435 EURO, telkens vóór aanvang van de module.

Datum :
Handtekening

