DOCENTEN

Jean Pierre Jansen, arts
Nico Kamphorst, tandarts
Gastdocenten

LITERATUUR

Werkboek en handouts tijdens de
cursus. Een literatuurlijst ontvangt u bij
het inschrijfpakket.

ACCREDITATIE

Deze wordt voor BIG geregistreerde (tand)artsen
aangevraagd bij AVIG, NAAV en NVBT.

OVER DE SONN-BT

De Stichting heeft als doel het aanbieden aan
artsen en tandartsen van onderwijs, nascholing
en informatie over neuraaltherapie en bio-energetische tandheelkunde
volgens internationaal aanvaarde kwaliteitsnormen. De stichting is o.m. organisator van de
cursus neuraaltherapie.
(www.sonn-bt.nl.)

Driebergen, Parklaan 7.
9.00 - 11.00 uur
11.30 - 13.00 uur
14.00 - 16.00 uur
16.30 - 18.00 uur

KOSTEN PER DEEL

€ 1800,- inclusief, syllabus,
verbruiksmaterialen, examen en lunch.
Vroegboekkorting:
voor 1 december 2017 respectievelijk 1 juni 2018
betaalt u slechts € 1.740,- per deel.
Bij gelijktijdig inschrijven voor beide delen A
en B betaalt u € 3.540,- en vroegboekers voor 1
december ’17 € 3.420,-.
SONN-BT is CRKBO geregistreerd en
daarmee vrij van BTW.
Reken voor aanschaf van boeken op
ongeveer € 250,-

Neuraaltherapie is de diagnostische en

PROGR AMM A

Uiterlijk 10 januari 2018 door een e-mail
te sturen naar aanmelden@sonn-bt.nl.
Na ontvangst van Uw aanmelding ontvangt u
een inschrijfpakket en factuur.
De cursus gaat alleen door indien zich
voldoende cursisten aanmelden.
Vanwege het aantal beschikbare praktijk
instructeurs is het maximum aantal
inschrijvingen beperkt.
Mail voor algemene informatie:
info@sonn-bt.nl.

PLAATS EN TIJD

NEUR A ALTHER APIE

A ANMELDING

therapeutische toepassing van lokaalanesthetica.
De methode is systeem regulerend of lokaal

werkend. De voornaamste indicaties zijn functionele storing en pijntoestanden. De meest toege-

paste behandeltechniek bestaat uit injecties met
procaïne, een kort werkend lokaalanestheticum

met een belangrijke combinatie van effecten op

processen in de extracellulaire matrix en perifeer
zenuwstelsel.

INDICATIES

Omdat neuraaltherapie een regulerende
therapie is, zijn de indicaties algemener dan
alleen lokale problemen.
• pijnklachten van het bewegingsapparaat
• chronische klachten na onvolledig herstel
van letsel, blessure of andere noxen elders
in het lichaam
• pijnklachten sterker dan door de
omstandigheden verklaarbaar is
• pijn vanwege de pijn (sensitisatie)
• neuropathische pijn
• hyperreactiviteit, allergie
• dysfunctie van het vegetatieve zenuwstelsel
• cosmetische behandeling van littekens

Na deze cursus kunt u vaker soms hardnekkige
problemen op rationele wijze eenvoudig neuraaltherapeutisch behandelen.

PRAKTIJKVORMEN

Neuraaltherapie kan door artsen en tandartsen
adjuvant worden toegepast naast reguliere
behandeling. Dit is de meest voorkomende
werkvorm voor neuraaltherapie in Duitsland,
waar duizenden artsen de methode toepassen,
zowel in de huisartspraktijk als in de specialistische praktijk. Varianten worden toegepast in
de gespecialiseerde pijnbestrijding, soms als
monotherapie, of naast andere complementaire
behandelwijzen.

Neuraaltherapie is een methode die in hoge
mate gebruik maakt van uw reeds aanwezige
medische kennis. Het theoretisch onderwijs
richt zich dan ook op het herschikken van uw
kennis in de richting van de praktische toepassing van neuraaltherapie. Iedere cursusdag
wordt de theorie toegespitst, en middels werkboek en huiswerkopdrachten wordt u verder ingevoerd. Deze opzet helpt de cursusdagen zelf
voor een belangrijk deel interactief te benutten,
m.n. gericht op het gezamenlijk opstellen van
behandelplannen en oefenen van injectietechnieken door de deelnemers aan elkaar onder
toezicht van instructeurs.

DE LEERLIJNEN ZIJN ALS VOLGT:

• systeem- en regulatieleer, ziekteleer, anatomie,
fysiologie, pijnleer en farmacologie,
• toegespitst op de neuraaltherapeutische
diagnostiek, analyse en behandeling: lokaal,
segmentaal, irritatieve zone
• injectietechnieken: Theorie, indicatie, risico’s,
uitvoering
• enkele klinische problemen en hun behandeling: littekens, KNO, traumata, hoofdpijn, locomotorische klachten, buikklachten
• tandheelkunde: irritatieve zone, beeldvormende techniek
• praktijkvoering en case management:
veiligheid, bijwerkingen, informed consent,
reactiefenomenen

INHOUD VAN HET WERKBOEK:

• te bestuderen pagina’s uit een leerboek
• uitwerken van een element van de door uzelf
op te bouwen neuraaltherapeutische
modelstatus
• materiaaladvies t.b.v. de aanschaf voor
uw praktijk
• literatuurbronnen, databases
• wetenschappelijke literatuur ter onderbouwing van uw evidence based handelen
• oefenvragen als voorbereiding op het examen,
af te leggen tijdens de laatste cursusdagen van
beide blokken.

STICHTING ONDERWIJS NEURAALTHERAPIE EN BIO-ENERGETISCHE
TANDHEELKUNDE NEDERLAND SONN-BT

NEURAALTHERAPIE
Voor artsen en tandartsen
12 + 13 OK TOBER 2018
DOCENT: UDO FR ANKE

Presentaties met hand-outs, case analyse.

Nederland geweest om een cursus

Oefenen van lichamelijk onderzoek en injectietechnieken neemt een belangrijk deel van de

neuraaltherapie te geven.

cursustijd in. Neem daarom geschikte kleding mee.

Deze cursussen zijn met groot

PATIENTENCONSULTATIE
MET EIGEN PATIËNT:

wederzijds enthousiasme beleefd.

Ook is het mogelijk na overleg een patiënt aan

de docent voor te stellen tijdens de cursus voor

Udo komt op ons verzoek weer graag

onderzoek en het maken van een behandelplan.
Neem tijdig contact op via info@sonn-bt.nl.

twee dagen naar Nederland om hier

liggen. Met nadruk op toepasbaar-

DOCENT

als tandartsen en samenwerking

regulatiediagnostiek en psycho-kinesiologie,

de claviculairlijn ruim voldoende
aan bod!

Aanmeldingen zijn definitief door overmaking
van € 150,-, het restantbedrag ad € 450,dient voor 1 september 2018 voldaan te zijn.
Overmaken naar: SONN-BT, NL69 TRIO 0338
6014 49, o.v.v. Udo Franke 2017 en uw naam
en e-mailadres.

CURSUSLOCATIE

Hotel Bergse Bossen www.bergsebossen.nl

werkzaam in het Duitse Rostock.

Zijn aandachtsgebieden zijn neuraaltherapie,

alle interacties boven en onder

info@sonn-bt.nl

OVERNACHTINGSOPTIE

Udo Franke is sinds 1989 chirurg en

heid in de praktijk voor zowel artsen

tussen beide. Uiteraard komen

AANMELDING EN
INFORMATIE VIA:

Parklaankerk, Parklaan 7, 3972 JX Driebergen.
Parkeren bij voorkeur Hogesteeg tegenover IVA.

een interessante cursus te verzorgen
waarbij het accent op casuïstiek zal

INFORM ATIE

ONDERWIJSVORMEN

Udo Franke is al vier maal eerder in

ACCREDITATIE

Accreditatie wordt aangevraagd.
De cursus is los te volgen. Ervaring met
neuraaltherapie is aanbevolen.

acupunctuur, poliklinische chirurgie,

apitherapie, biologische tumortherapie,

micro-immunotherapie en mentalfieldtherapie

STICHTING ONDERWIJS NEURAALTHERAPIE EN BIO-ENERGETISCHE
TANDHEELKUNDE NEDERLAND SONN-BT

CURSUS
NEURAALTHERAPIE
Voor artsen en tandartsen
DEEL A : 3 CURSUSWEEKENDEN
2 en 3 maart 2018
23 en 24 maart 2018
29 en 30 juni 2018

DATUM EN TIJD

DEEL B : 3 CURSUSWEEKENDEN

Hij is geaccrediteerd als docent neuraaltherapie

12 en 13 oktober 2018
9.30-18.00 uur.

und Neuraltherapie DGfAN.

PRIJS

28 en 29 september 2018
2 en 3 november 2018
30 november en 1 december 2018

volgens Klinghardt.

bij de Deutsche Gesellschaft für Akupunktur

De onderwijskundige organisatie is in de
goede handen van Jean Pierre Jansen.

Informatie en inschrijving en de logistiek ter

plekke wordt verzorgd door Nico Kamphorst.

QUOTES VAN DEELNEMERS AAN
EERDERE SEMINARS VAN UDO FRANKE:

Perfect - Ervaren en gedreven
Duidelijk - Veel praktijk
Meer dan verwacht
Goede en logische opbouw

€ 600,Koffie, thee en biologische lunches en
het diner op vrijdagavond zijn inbegrepen.
Updates over de cursus worden verzorgd per
MailChimp en op de website.

GROEPSGROOTTE

12-20 cursisten.
Vol is vol: Bij overtekening hanteren we
een wachtlijst.

WWW.SONN-BT.NL

