De opleiding tot chiropractor kan je enkel volgen in het
buitenland.

Wat is chiropraxie?
Wat doet de chiropractor?
Chiropraxie is een discipline binnen de eerstelijns
gezondheidszorg.
Een chiropractor is een rugspecialist die zich toelegt
op aandoeningen aan het bewegingsapparaat en hun
invloed op het zenuwstelsel, met in het bijzonder nek- en
rugklachten.
Als chiropractor onderzoek je de patiënt en ga je op zoek
naar de oorzaak van de klacht. Je behandelt de patiënt
met gewrichtsmanipulaties (snelle, korte, precieze
impulsen met de handen), massage, mobilisatie en
tractie. Je leert de patiënt oefeningen aan en geeft
preventief ergonomisch advies over een gezonde
nek- en rughygiëne.
Chiropraxie maakt geen gebruik van medicijnen, inspuitingen, inﬁltraties of operatieve ingrepen. Waar nodig
verwijs je naar de huisarts of specialist.
Je werk brengt veel afwisseling door de verscheidenheid
aan patiënten die je ontvangt met hun unieke, individuele
klachtenpatroon.
Chiropraxie is een sector met een aanzienlijk groeipotentieel binnen de gezondheidszorg in België. Wist je dat meer
dan 80% van de bevolking ooit rug- of nekklachten zal
ervaren?

WAT WIL JE LATER
WORDEN ?

Met deze brochure wil de Belgische Vereniging van
Chiropractors (BVC) aan toekomstige studenten
informatie verstrekken over de universitaire opleiding tot
chiropractor.
De BVC garandeert en controleert al meer dan 60 jaar
lang de opleiding, de nascholing en de ethische
beoefening van het beroep en garandeert op deze wijze
een maximale kwaliteit van zorgverlening en veiligheid
aan de patiënt.

Voor meer info:

BELGISCHE
VERENIGING VAN
CHIROPRACTORS
T 09 221 76 58
E info@chiropraxie.org
W www.chiropraxie.org/nl/opleiding
F www.facebook.com/ChiropraxieBelgium

CHIROPRACTOR...!

Wat mag je van het beroep verwachten?

De studie

Wat zijn jouw sterke eigenschappen?
Het proﬁel van een goede chiropractor
Help je graag mensen?
Wil je een actief beroep?
Heb je interesse voor wetenschap en de werking
van het menselijk lichaam?
Kan je goed zelfstandig werken?
Ben je sociaal en ontmoet je graag nieuwe
mensen?
Wil je graag in het buitenland studeren?
Ben je leergierig en bereid om te blijven studeren?
Kan je logisch nadenken en tot een conclusie
(diagnose) komen?
Kan je goed luisteren, communiceren en uitleg
geven?

De opleiding tot chiropractor is een voltijdse universitaire
opleiding van vijf academiejaren (Master), gevolgd door een
deeltijdse beroepsopleiding van één jaar in het land waar
het beroep zal uitgeoefend worden.
De opleiding vertoont grote gelijkenissen met de opleiding
geneeskunde (Anatomie, Pathologie en Fysiologie) met een
sterke klemtoon op vakken als Biomechanica en Orthopedie.
Vanaf het eerste jaar krijg je een aanzienlijke portie praktijkvakken en dit bouwt op naar het vijfde jaar dat een klinisch
stagejaar is.

Chiropraxie wordt (nog niet) aan de Belgische universiteiten
onderwezen. Studenten die voor dit beroep kiezen, kunnen
de opleiding daarom enkel in het buitenland volgen.

Chiropractor zijn is:
werken met je hoofd
je hart
en je handen

De opleiding chiropraxie in Europa is geaccrediteerd door
de European Council for Chiropractic Education (ECCE) en
de European Association for Quality Assurance in Higher
Education (ENQA).

www.chiropraxie.org

Je gaat aan de slag als zelfstandige (vrij beroep), in
je eigen praktijk of bij een collega.
Je creëert een vertrouwensband met de patiënt
als specialist: je onderzoekt zelf de patiënt, je stelt
de diagnose, je maakt een behandelplan op en
voert zelf de behandelingen uit.
Een verwijsbrief of voorschrift van een arts is niet
nodig.
Je werk loont, zowel op ﬁnancieel vlak als op
menselijk vlak.
Je hebt de dankbare taak mensen te kunnen helpen die al jaren rondlopen met klachten.
Je bepaalt zelf je werkschema.
Je krijgt de mogelijkheid om de hele dag actief
bezig te zijn. Chiropraxie is geen zittend beroep.

