
Certificatiedag Hirudotherapie 
Doel van de certificatiedag is het vaststellen, of de student technieken, procedures en 
behandelstrategieën begrepen heeft en in staat is om deze toe te passen.


Hierbij is zowel parate kennis als ook therapeutisch/medisch inzicht van groot belang. Ook wordt 
er gekeken hoe de student met onverwachte reacties van zijn client om gaat en hierop anticipeert. 


Verder wordt er gekeken hoe de student de bloedzuigertherapie in zijn eigen praktijkconcept 
plaatst. 


Toegelaten worden alleen studenten die een praktijk voeren of deel uit maken van een 
gemeenschappelijke praktijk. Verder worden studenten in opleiding toegelaten. De studenten 
moeten bij ons de opleiding hebben gevolgd.


je presenteert 5 casussen uit je eigen praktijk

het is wenselijk, dat de patiënten niet uit de directe omgeving  komen (zoals kind, partner, eigen 
hond etc)

1 casus dient gepresenteerd te worden als powerpoint voor de groep

de overige 4 casussen worden uitgewerkt en op papier aan elke deelnemer uitgedeeld

de presentatie dient kort en puntig te zijn zodat iedereen de lijn van het behandeltraject kan 
volgen zonder teveel randverhalen

wenselijk is het om voor- en nafoto’s in de presentatie te verwerken

de casus dient anoniem besproken te worden, wel is de anamnese van belang

bespreek eventuele contra-indicaties en overwegingen mbt eventuele medicatie

onderbouw waarom je denkt dat de bloedzuigertherapie op dit moment volgens jou de beste 
keuze is voor deze patiënt

maak duidelijk welke strategie je bij de betreffende patiënt volgt en onderbouw die (systemisch 
of lokaal) 

werk je met verschillende therapieën op jouw patiënt, focus je dan op de bloedzuigertherapie. 

elke casus dient naar mogelijkheid niet langer dan 3 A4-tjes te zijn (max 1000 woorden)

blijf to the point en reflecteer elke casus aan het eind

elke casus wordt nadat hij gepresenteerd is, in de groep besproken zodat eventuele verdieping 
en vragen aan bod kunnen komen.

de dag eindigt met een toets



