
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

DEEL B :  3  CURSUSWEEKENDEN

28 en 29 september 2018
2 en 3 november 2018
30 november en 1 december 2018
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Voor artsen en tandartsen 

DOCENT:  UDO FR ANKE

Udo Franke is al vijf maal eerder in 

Nederland geweest om een cursus 

neuraaltherapie te geven. 

Deze cursussen zijn met groot 

wederzijds enthousiasme beleefd. 

Udo komt op ons verzoek weer graag 

twee dagen naar Nederland om hier 

een interessante cursus te verzorgen 

waarbij het accent op casuïstiek zal 

liggen. Met nadruk op toepasbaar-

heid in de praktijk voor zowel artsen 

als tandartsen en samenwerking 

tussen beide. Uiteraard komen 

alle interacties boven en onder 

de claviculairlijn ruim voldoende 

aan bod!

 

ONDERWIJSVORMEN
Presentaties met hand-outs, case analyse.
Oefenen van lichamelijk onderzoek en injectie-
technieken neemt een belangrijk deel van de 
cursustijd in. Neem daarom geschikte kleding mee.

PATIENTENCONSULTATIE 
MET EIGEN PATIËNT:
Ook is het mogelijk na overleg een patiënt aan 
de docent voor te stellen tijdens de cursus voor 
onderzoek en het maken van een behandelplan. 
Neem tijdig contact op via info@sonn-bt.nl.

QUOTES VAN DEELNEMERS AAN 
EERDERE SEMINARS VAN UDO FRANKE:

Perfect - Ervaren en gedreven

Duidelijk - Veel praktijk

Meer dan verwacht

Goede en logische opbouw

AANMELDING EN 
INFORMATIE VIA:
info@sonn-bt.nl

Aanmeldingen zijn defi nitief door overmaking 
van € 200,-, het restantbedrag ad € 460,- 
dient voor 1 oktober 2019 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
Parklaankerk, Parklaan 7, 3972 JX Driebergen. 
Parkeren bij voorkeur Hogesteeg tegenover IVA.

OVERNACHTINGSOPTIE
Hotel Bergse Bossen www.bergsebossen.nl

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

DATUM EN TIJD 
11 en 12 oktober 2019 
9.30-18.00 uur.

PRIJS
€ 660,- 
Koffi e, 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.

DOCENT
Udo Franke is sinds 1989 chirurg en werkzaam 
in het Duitse Rostock. Zijn aandachtsgebieden 
zijn neuraaltherapie, acupunctuur, poliklinische 
chirurgie, regulatiediagnostiek en psycho-
kinesiologie, apitherapie, biologische tumor-
therapie, micro-immunotherapie en mental-
fi eldtherapie volgens Klinghardt.

Hij is geaccrediteerd als docent neuraaltherapie 
bij de Deutsche Gesellschaft für Akupunktur 
und Neuraltherapie DGfAN.

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.

LESINHOUD
Tijdens dit weekendseminar zal Udo Franke 
ingaan op moeilijke casuïstiek die u inbrengt, 
en de neuraaltherapeutische behandeling van 
infl ammatoire darmziekte, lage rugklachten 
en knie- en heupklachten bespreken. Kleinere 
onderwerpen zijn de combinatie van neuraal-
therapie met apitherapie resp. ozontherapie, 
waarmee hij ruime ervaring heeft opgedaan.

11 + 12 Oktober 2019
NEURAALTHERAPIE


