Aanmelding
Uiterlijk 1 januari 2020 door een e-mail te sturen naar
info@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.

Docenten
Jean Pierre Jansen, arts
Nico Kamphorst, tandarts
Gastdocenten

Literatuur
Werkboek en hand-outs 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.)

Plaats en tijd
Driebergen, Parklaan 7.
900-11u, 1130-13u, 14-16u, 1630-18u.

Kosten
€ 2060,- incl., syllabus, verbruiksmaterialen, examen en lunch.
SONN-BT is CRKBO geregistreerd en daarmee vrij van BTW.
Reken voor aanschaf van boeken op ongeveer € 250,-

Stichting Onderwijs
Neuraaltherapie en
Bio-energetische Tandheelkunde
Nederland SONN-BT
A - Cursus Neuraaltherapie 2020
Voor artsen en tandartsen
te Driebergen
3 cursusweekenden
24 en 25 januari 2020
3 en 4 april 2020
8 en 9 mei 2020
Examen:
20 juni 2020
www.sonn-bt.nl

Neuraaltherapie

Programma van de cursus

Neuraaltherapie is de diagnostische en therapeutische
toepassing van lokaalanesthetica. De methode is systeem
regulerend of lokaal werkend.
De voornaamste indicaties zijn functionele storing en
pijntoestanden.
De meest toegepaste 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.

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.

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.

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.

