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Kære medlem  
 
Du inviteres hermed til nogle faglige og hyggelige dage i selskab med dine kollegaer fra hele landet. 
 
Vi runder det faglige emne ”Spædbørn og børn i alderen 0-6 år” af med et to-dags internatkursus, så vi er klar 
til FDZ´s faglige kampagne, som finder sted i november måned. 
 
På internatkurset vil du møde yderst erfarne og kompetente foredragsholdere, som hver især er eksperter 
inden for deres område. 
 
Du optjener i løbet af det to-dages internatkursus 16 RAB-timer. 
 
1. kursusdag v. Rose Maimonide 
 
Rose vil undervise i vigtig og ny viden inden for de typiske sygdomme og symptomer, som forældre til 
førskolebørn oplever hos deres børn. 
 
Der er så mange effektive midler uden bivirkninger, hvormed man ofte kan hjælpe børnene med stor succes. 
Som zoneterapeut bliver du med denne viden i baghånden, en værdifuld og bæredygtig ressource for de 
familier du møder. Du vil også kunne henvise familierne til yderligere hjælp til selvhjælp. 
 
Nogle af de emner Rose vil komme ind på i løbet af dagen, er: 
 

 Børneeksem 

 Fordøjelse – med særlig fokus på forstoppelse 

 Immunforsvar 

 Søvnudfordringer 

 Øreproblemer 

 Holistisk familiehjælp 
 
Fakta om Rose Maimonide 

 
 Rose er indehaver af Grøn Stue, som er Danmarks største online medlemsklub for 
 familier, der gerne vil have tryghed og genvej til en sund og bæredygtig hverdag. 
 
 Hun er passioneret omkring bæredygtig sundhed, helse og økologi, især til børn og  
 gravide. En blid, grøn livsstil med gladere børn, en grønnere klode og mere vitalitet –  
 dét giver mening hele vejen rundt for hende. 
 
 Rose er uddannelsesleder, mentor, forfatter og ekspert i bæredygtighed. 
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Hun er forfatter til to bøger ”BABY- 100% naturlig uden tilsætning” og ”Dit sunde barn – sådan!” 
Du kan læse mere om Rose Maimonide på hendes hjemmeside: https://rosemaimonide.com 
 
2. kursusdag v. Kontinenssygeplejerske, SD Ulla Kabbelgaard 
 
Ulla kommer og holder oplæg om den udredningsguide og behandling, der gives i Børneinkontinens klinikken. 
 
Ca. 400.000 mennesker i Danmark lider af inkontinens. Kun få søger hjælp – desværre – for der er hjælp at 
hente. Inkontinens giver forringet livskvalitet og en problemfyldt hverdag, det påvirker ofte såvel fysiske og 
sociale aktiviteter. Inkontinens er et symptom på, at der er noget galt med vandladningsfunktionen. Det kan 
også være udtryk for sygdom, og bør undersøges. 
 
Børneinkontinens klinikken i Næstved er kendt for, at yde professionel hjælp til bl.a. børn der lider af ufrivillig 
vandladning. 
 
Fakta om Ulla Kabbelgaard 

 

 Indehaver af Inkontinensklinikken 

 Autoriseret sygeplejerske, 1984 

 Specialistuddannelse som Kontinenssygeplejerske, 1997 

 Diplomuddannelse i Sundhedsformidling og Klinisk uddannelse (SD), 2004 

 Kvalitetsrådgiveruddannelse fra Storstrøms Amt, 2002 

 15 års erfaring i arbejde med inkontinens, urologi, urodynamik og gynækologi 

 Bestyrelsesmedlem i Fagligt Selskab for Urologiske Sygeplejersker 

 Bestyrelsesmedlem i patientforeningen Kontinensforeningen 

 Medlem af Association for Continence Advice, England 
 

Ophavsmand, stifter og faglig leder af Inkontinensklinik på Næstved Sygehus indtil den lukkede. Faglig leder 
af Børneinkontinensklinikken Næstved Sygehus. 15 års erfaring som underviser/foredragsholder ved 
sygeplejeuddannelsen, efter- og videreuddannelser, foreninger og institutioner. 
 
Du kan læse mere om Ulla Kabbelgaard på hendes hjemmeside: www.inkontinensklinikken.dk 
 
2. kursusdag v. FDZ-zoneterapeut Dorte Vilhelmsen 
 
Dorte kommer og deler ud af hendes mangeårige erfaring med zoneterapeutisk behandling af primært børn 
og babyer. 
 
Hendes erfaring er, at når hun arbejder med ”vådliggerbørn”, bruger hun fødderne til at mærke kroppen 
igennem, og går bagefter op på kroppen og afspænder og laver teknikker; og så slutter hun af nede på foden 
for at tjekke, at behandlingen er gået igennem som ønsket. Men vigtigst af alt er, at man kender til, hvor i 
kroppen dysfunktioner kan være, og tjekker disse zoner. 
 
I løbet af indlægget kommer Dorte ind på fire ting: 
 

1. Kropsholdning 
2. Fysiske blærer og nyre 
3. Antidiuretiske hormon 
4. Det psykiske nervesystem  

 
Der vil i løbet af foredraget blive indlagt nogle praktiske øvelser, som I kan bruge i jeres daglige arbejde. 
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Fakta om Dorte Vilhelmsen 
 
                            Dorte Vilhelmsen blev zoneterapeut i 2002 og har altid haft interesse i og naturlig  
 nysgerrighed for behandling af børn og babyer. Dorte er forfatter til bogen ”Lær at  
 aflæse dit barn med babymassage” samt ”Ida hos zoneterapeuten”. I efteråret 2016  
 satte hun fokus på at finde en effektiv måde, via zoneterapi at behandle vådliggerbørn  
 på, hvilket har gjort at hun i de sidste år har haft mange børn igennem klinikken, som  
 det er lykkes at hjælpe. Det er den erfaring hun vil give videre. 
                                      
                                  Du kan læse mere og Dorte på hendes hjemmeside: https://clinic-dortev.dk/ 
 
 
 
Praktiske oplysninger 
 
Internatkurset afvikles over to dage, to forskellige steder i Danmark. 
 
Tidspunkt: Start:   kl. 09.00 på første kursusdag 
  Slut: kl. 17.00 på anden kursusdag 
 
Dato/Sted: Internatkursus 1 / 27.-28. september 2018 

FænøSund  
  Oddevejen 8 
  5500 Middelfart 
 
  Internatkursus 2 / 4.-5. oktober 2018 

Comwell Sorø 
  Abildvej 100 
  4180 Sorø 
 

 Pris:  FDZ medlemmer: 2.300 kr. 
   Ikke medlemmer: 3.300 kr. 
    
   Prisen er inkl. undervisning, overnatning, forplejning, samt en sodavand til frokost begge 
    dage, og middag torsdag aften. 
 
   Prisen reduceres IKKE ved fravalg af overnatning. 
 

Tilmelding: Til Marianne Kirchner: mk@fdz.dk senest mandag den 2. juli 2018. 
 
Afbud:  Skal ske skriftligt!! 

Afbud senere end 8 uger før kursusstart tilbagebetales IKKE. 
 
Evt. aflysning: Deltagerantal min. 14 og max 30 pr. internatkursus. Ved mindre end 14 deltagere aflyses 
    internatkurset. 
 
Forberedelse: Medbring din egen creme/vådservietter og lign. til den praktiske del af undervisningen. 
 

Vi glæder os til at byde dig velkommen  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     

 


