Stichting Onderwijs Neuraaltherapie en
Bio-energetische Tandheelkunde
Nederland SONN-BT
A - Cursus Neuraaltherapie 2021-2022
Voor artsen en tandartsen
Driebergen
3 cursusweekenden in 2021
17 en 18 september 2021
30 september, 1 oktober 2021
25 en 26 februari 2022
5 maart 2022: Examen en gratis oefenles
(data kunnen onder voorbehoud van
Corona maatregelen worden aangepast)

www.sonn-bt.nl

De A-cursus in Corona tijd
In verband met de onzekerheden t.g.v. Corona kan de
volledige 6-daagse cursus niet volledig in 2021 worden
gepland. Het vervolg in 2022 is eveneens onzeker.
Na de eerste 4 dagen van de A-cursus in 2021 (17-18
september en 30 september en 1 oktober) kan men beginnen
met eenvoudige behandelingen met neuraaltherapie. I.v.m.
Corona accrediteert de AVIG deze 4 dagen als voorwaarde
voor tijdelijke opname in het AVIG register voor
neuraaltherapie, totdat de Corona situatie toelaat dat het
resterende deel van de A-cursus gevolgd wordt en men
geslaagd is voor het A-examen.
Evt. gaat het derde weekend van de A cursus door op 25 en 26
februari 2022.
Het examen vindt plaats op 5 maart 2022. Op deze dag biedt
de SONN-BT aansluitend voor de rest van de dag tevens een
gratis oefencursus aan waarin gelegenheid tot het oefenen
van injectietechnieken mogelijk is. Er worden dan alleen
kosten voor zaalhuur en catering gerekend.

Programma van de cursus
Ongeveer 50% van de tijd wordt besteed aan oefenen van
lichamelijk onderzoek, injectietechnieken, case analyse en
opstellen behandelplan.
Algemene theorie en denkmodel
Anamnese, lichamelijk onderzoek
Herhaling resp. toepassing van segmentale anatomie
Analyse van gegevens uit anamnese en onderzoek,
lateraliteitsregels, tijdlijn, opstellen behandelplan
Injectietechnieken: Huid, litteken, uittredeplaatsen van
zenuwen, eenvoudige stoorveld behandeling, m.n. aan de
huid en hoofd
Beoordeling van de reactie en consequenties voor vervolg
behandelplan
Veiligheid
Praktijkvoering
Verslaglegging van een eenvoudige behandeling tussen het
eerste en tweede weekend
Tijdens het derde weekend komen aan de orde
- verdieping van de theorie
- tandheelkundige aspecten
- enkele lastiger toe te passen injectietechnieken
- EBM, wetenschap, ethiek
- verwijzing, verslaglegging, correspondentie

Aanmelding

Uiterlijk woensdag 1 september 2021 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 naar: 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 en NAAV. De NVBT erkend en ondersteunt deze cursus.
I.v.m. Corona verleent de AVIG een tijdelijke accreditatie voor
de eerste 4 dagen. Definitieve accreditatie kan later
plaatsvinden op basis van het diploma van de gehele A-cursus,
die 6 dagen beslaat (7e dag voor examen en oefenmiddag).

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, datum en tijd

Driebergen, Parklaan 7.
17, 18 en 30 september, 1 oktober 2021. 9-17u

Kosten 6 daagse cursus

1475,- incl. syllabus, verbruiksmaterialen, examen en lunch.

SONN-BT is CRKBO geregistreerd en daarmee vrij van BTW.
Reken voor aanschaf van boeken op ongeveer 250,-

