3 DAGES KURSUS I SYNSTRÆNING
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Vil du gøre en forskel for dem?

Samsynsproblemer er helt almindelige
Lær at løse problemerne
Mindst 20% af børn og voksne lider af samsynsproblemer. Tallet er signifikant højere
hos børn, der modtager specialundervisning, op til 79% blandt børn, der samtidigt er
diagnosticeret med ordblindhed og tre gange så mange med samsynsproblemer, når
der er diagnosticeret ADHD. Det betyder, at ca. 1,1 millioner danskere har problemer
med samsynet.
Det er mennesker, som du med garanti møder i din dagligdag, i butikken og i dit
privatliv. Den anerkendte behandling for samsynsproblemer er synstræning. Den har
en blivende effekt og skal dermed kun gennemføres én gang.*

3 dages kursus i samsynstræning
Formålet med kurset er at give deltagerne teoretisk viden, inklusive nyeste forskningsresultater samt gøre deltagerne i stand til at lave en grundig samsynsanalyse og
udføre synstræning.
Kurset er en kombination af teoretisk gennemgang og workshops, hvor deltagerne
selv prøver alle tests og træningsøvelser. De væsentligste områder i kursuset er
• Synets udvikling - Relevans for både normal refraktion og for samsynstræningen.
• Binokulært syn - Teori, forskning, test og træning af øjenbevægelser, konvergens,
fiksering, fusionsreserver og akkommodation.
• Koordination - Teori, forskning, test og træning af orienteringssans, kropskendskab
og øje-hånd koordination.
• Balance - Teori, forskning, test og træning af labyrintsans, taktilsans og kinæsthesisans.
• Primitive reflekser - Teori, forskning, test og træning af de primitive reflekser.
• Praktisk brug af TrainYourEyes.com - Brug af portalen, kontroller, hvem skal/skal
ikke tilbydes samsynstræning, praktiske informationer etc.
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Side 2

Vejledende agenda

Dag 1 fra 9.00 til 18.00: Binokulært syn
• Introduktion af TrainYourEyes, deltagerne og samsynstræning
• Synets og hjernens udvikling
• Anamnese
• Øjenbevægelser, testning og træning
• Frokost
• Konvergensnærpunkt, testning og træning
• Fiksation, testning og træning
• Fusionsreserver, testning og træning
• Akkomodation, testning og træning

Dag 2 fra 9.00 til 18.00: Koordination og balance
• Lav træningsprogram på www.TrainYourEyes.com
• Prøve skærmøvelserne
• Orienterings- og lokaliseringsevne, testning og træning
• Frokost
• Kropskendskab, testning og træning
• Øje-hånd/fod koordination, testning og træning
• Balance
• Labyrintsansen (vestibulærsansen), testning og træning
• Følesansen (taktilsansen), testning og træning
• Kinæsthesisansen (proprioceptive), testning og træning

Dag 3 fra 9.00 til 15.00: Primitive reflekser og opsummering
• Primitive reflekser relateret til synet
• Relevans for både refraktion og samsynstræning
• Testning og træning
• Opsummering
• Hvilke klienter skal du tilbyde / ikke tilbyde
samsynstræning?
• Motivering af klienterne
• En potentiel synstræningsklient kommer ind i butikken/
klinikken - hvad gør du?
• Praktiske informationer
• Frokost
• Opsummering – fortsat, inkl. gennemførelse af grundig samsynsundersøgelse foretaget af deltagerne samt stillingtagen til træning
• Overblik
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TrainYourEyes Kursustilmelding
Tid og sted i 2020
4.-6. marts, Vejle
3.-5. juni, Vejle
2.-4. september, Vejle
2.-4. december, Vejle
Pris
TrainYourEyes-medlem:
DKK 4.950 ekskl. moms
Ikke TrainYourEyes-medlem: DKK 5.490 ekskl. moms
Prisen er inklusiv diverse kursusmaterialer, undervisningsbøger, frokost, kaffe/te.
Kursuspoint
Der gives 23 uddannelsespoint i Danmark og 17 i Norge. Danske optometrister skal
medbringe deres sygesikringsbevis, de norske optometrister indberettes automatisk
til NOF.
Tilmelding per email til Maria@TrainYourEyes.com
Navn(e)

___________________________________________________________

Navn(e)

___________________________________________________________

Butik		

___________________________________________________________

Adresse

___________________________________________________________

Telefon

___________________________________________________________

E-Mail

___________________________________________________________

Overnatning
Vi hjælper gerne med navne på hoteller i omegnen.
Fælles middag
I samråd besluttes det, hvilken en af Vejles mange dejlige restauranter vi besøger
Information
◊ Ja, tak. Vi vil gerne have tilsendt mere information omkring TrainYourEyeskonceptet
Kontakt
TrainYourEyes | CVR 25253450 |Fredericiavej 87 | 7100 Vejle |
info@TrainYourEyes.com | +45 70 26 20 22
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