CURRICULUM VITAE
Van
Wim Meijerink (1966)
Opleidingen en cursussen
Fysiotherapie
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Kinesiotaping
Doelgericht trainen bij functionele instabiliteit
Arthrokinematische benadering bij arm en nekklachten
Door Dhr. Warmerdam (Proeducation)
Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
Vastlegging van het fysiotherapeutisch zorgproces, Methodisch handelen
voor fysiotherapeuten, Communicatie, Evidence Based Praktice
Symposium Heup en Beenpijn en symposium instabiliteit van de knie door
de maatschap Orthopedie CWZ
nascholing 1. heup en knieartrose 2. voorlichting en begeleiding door
Accredidact
TENS bij chronische pijn
Voetzoolreflexologie
Werken met de fysiofitheidscan
Mobilisatie volgens Mulligan
Integrating and applying cardiopulmonary assessment techniques into
patient evaluation and plan of care
Temporo-mandibular-joint-mobilisation (kaakklachten)
Myofascial-release volgens Paris
Module Manuele Therapie voor de schouder volgens Maitland
Reanimatie en AED
Reanimatie, algemene kennis HIV en hepatitis B infecties
Tapen en Bandageren
Module NDT voor volwassenen volgens Bobath
Hogeschool voor Techniek en Gezondheidszorg, afdeling fysiotherapie in
Enschede
Specifieke vakken, bindweefselmassage, zwemmen voor reumatische
patiënten, Jacobsen, autogene training, ademhalingstherapie.

Cranio-sacraaltherapie
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Cranio-sacraaltherapie bij kinderen door Piersman Academie
symposium Tinnitus
symposium Leven en Sterven verschillend belicht
assistentschap introductie workshop CST
Sinusitis protocol en Praktijk onder begeleiding
Ucn symposium Connectie
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’05
’11
’94 ’01

Ucn congres Transformatie
De kracht van het kind: congres UCN
Talking to the Heart door Piersman Cranio-Sacraal Academie
Cranio-Sacraaltherapie 1 en 2, Somato-Emotional Release 1 en 2, Advanced
Cranio-sacraaltherapie, Certificatie Cranio-Sacraaltherapie door het
Upledger Instituut Europe
Viscerale therapie

’17
’07’08’09
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Advanced viscerale manipulaties VM5 door het Barral Instituut Nederland
Abdomen 1 en 2, Pelvis VM3, Thorax VM4 en Whiplash en andere
Traumata door het Barral Instituut Nederland
Osteopathie door de Internationale academie voor Osteopathie, eerste jaar
Haptonomie
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Mannenweekend Maori Spirit, een andere kijk op healing
wekelijkse lessen contactimprovisatie bij Tangible Nijmegen
Weg naar het Hart door Aafke Beltman
Waterkennismaking door het Scholingscentrum voor Toegepaste
Haptonomie
Workshops door Kiek Zeidner van het Scholingscentrum voor Toegepaste
Haptonomie
Haptosynesie 1 door het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie te
Grave
Kennismakingsjaar Haptonomie door het Wetenschappelijk Instituut voor
Haptonomie te Grave
Kijken naar kinderen door een haptonomische bril door de Academie voor
Haptonomie en Kinesionomie
Big Move, I-move scholing
Neuro-Linguïstisch Programmeren/Coaching
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Motiverende gespreksvoering voor chronische patiënten (NPI)
NLP general practitioner bij het IEP
Focussing voor professionals 1 en 2 bij Sentir
Coachen, hoe doe je dat door de Stichting Flow
Doorbreken van pijn en stresspatronen door Trilemma

Psychologie, intervisie, supervisie,

continue
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Intervisie groepen Cranio-sacraaltherapie en fysiotherapie
inzicht in DSM V
Somatisatie door Condite
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Gezondheidspsychologie door PsychFysio opleidingen
4DKL en MBI door de stichting Flow
IOF-programma: Samen werken door samenwerken
Supervisie door Ans Spijker
De cognitieve benaderingswijze en fysiotherapie: communicatietraining
door het NPI
Psychopathologie 1 en 2 door het Upledger Instituut Europe
Management voor non-profit instellingen door het ISW

Ervaring
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eigen bedrijf fysiotherapie cranio-sacraaltherapie en meer Wim Meijerink
‘Goed in je lijf’ Heesch (NB) en Nijmegen
Particuliere praktijk “Fysiotherapeutisch Instituut Nijmegen” fysiotherapeut
op haptonomische basis, Big Move begeleider en Cranio-sacraaltherapeut
Verschillende Particuliere praktijken (NL en BRD) fysiotherapeut,
Fitness training, ontspanning en osteoporose.
Ziekenhuizen klinisch en poliklinisch (VS), samenwerking met
oefenassistenten
Orthopedische fysiotherapie, wondverzorging, revalidatie, fitness,
Hartrevalidatie en ergotherapie
Particuliere praktijk van Renate Kockman in Ochtrup, BRD
Militaire dienst fysiotherapeut in de Frederik kazerne in Den Haag
Ziekenhuis (BRD en GB), klinisch en poliklinisch op de
afdelingen chirurgie, intensive care, reumatologie, geriatrie en longziekten
Instituut voor verstandelijk gehandicapten ’t Losserhof’, stage fysiotherapie

Andere Ervaring
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Les geven in massage
Cursus Parnermassage ism. Praktijk Shen
Workshop familie opstellingen door Hanneke van der Wielen
Deelnemer in familieopstellingen
Secretaris en voorzitter Zangkoor “Cantus Obliquus”
Organisatie open dagen Cranio-Sacraaltherapie inclusief het geven van een
lezing en demonstratie
IOF waarvan 2 jaar voorzitter
Vrijwilliger voor een zwemgroep en een wandelgroep in verstandelijk
gehandicapteninstituut ’t Bouwhuis in Enschede
Begeleider voor de Zonnebloem
Deelnemer in de organisatie van een tentoonstelling over zintuigen en
waarneming, voor het cultureel en educatief centrum “De Muchte” in Losser
Groepsleider in een zomerkamp met meervoudig gehandicapte of
Mishandelde en/of andere kinderen in Maine, VS.
Organisator van het creatief werk in de KPJ te Losser

’87‘92
’86’89
‘87

Atletiek trainer bij atletiekvereniging Iphitos
Medeorganisator verschillende jeugdkampen atletiekvereniging Iphitos
Studiebegeleider voor Turkse en Marokkaanse Mensen in het Cultureel
Centrum De Velve-Lindenhof-Bothoven in Enschede
Hobby’s
Tuinaanleg en onderhoud,
zingen, theater, tekenen en schilderen
klimmen, zwemmen, joggen, wandelen
lezen, studeren, film kijken en discussie voeren
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