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NEURAALTHERAPIE
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 kortwerkend 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

●

triggerpunt pijn

van letsel, blessure of andere schadelijke

omstandigheden verklaarbaar is
●

invloeden elders in het lichaam, m.n.

●

pijn vanwege de pijn (sensitisatie)

●

neuropathische pijn

hyperreactiviteit, allergie

dysfunctie van het vegetatieve
zenuwstelsel

moehoed, slaapstoornis, tinnitus e.a.
●

pijnklachten sterker dan door de

cosmetische behandeling van littekens

Na deze cursus kunt u vaker soms hardnekkige problemen op rationele wijze eenvoudig
neuraaltherapeutisch behandelen.
PR AKTIJKVORMEN
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. Ook in Zwitserland en Oostenrijk wordt neuraaltherapie
vandaag de dag meer en meer ingezet.

Varianten van neuraaltherapie worden toegepast in de gespecialiseerde pijnbestrijding,
soms als monotherapie naast acupunctuur of andere complementaire behandelwijzen.

INHOUD CURSUSSEN
ALGEMENE INHOUD VAN DE CURSUSSEN
De cursussen sluiten aan op de eisen van de beroepsverenigingen waarbinnen

neuraaltherapie is opgenomen. Daarnaast bestaan er gerichte cursussen, bijvoorbeeld voor
huisartsen of artsen voor pijngeneeskunde.

DE LEERLIJNEN VAN DE CURSUSSEN ZIJN IN HET ALGEMEEN 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 SCHRIFTELIJK LESMATERIA AL:
●

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
stofomschrijving leerboek

oefenvragen als voorbereiding op het examen, af te leggen tijdens de laatste
cursusdagen van beide blokken.

INFORMATIE
INFORMATIE EN A ANMELDING

OVER DE SONN-BT

U kunt zich aanmelden door een e-mail te

De Stichting heeft als doel het aanbieden

staat open voor artsen, tandartsen en

nascholing en informatie over neuraal-

sturen naar info@sonn-bt.nl. Aanmelding

assistenten, respectievelijk studenten in deze

richtingen. Na ontvangst van uw aanmelding
ontvangt u een inschrijfpakket en de factuur.
De cursus gaat alleen door indien zich

aan artsen en tandartsen van onderwijs,

therapie en bio-energetische tandheelkunde

volgens internationaal aanvaarde kwaliteitsnormen.

voldoende cursisten aanmelden.

LOCATIE EN TIJDEN

cursus is beperkt, zodat goede supervisie

9.00 -17.00 uur.

Het maximum aantal inschrijvingen per

Parklaan 7, 3972 JX Driebergen

bij het inoefenen van injectietechnieken

Er wordt gezorgd voor een biologische lunch.

gewaarborgd is.

Speciale dieetwensen kunt u
tevoren kenbaar maken.

DOCENTEN
Jean Pierre Jansen, arts

PARKEREN EN OPENBA ARVERVOER

Alex Loncq de Jong, arts

parkeergelegenheid.

Nico Kamphorst, tandarts

Bij de locatie in Driebergen is voldoende

Arjan Starrenburg, tandarts

Vanaf station Driebergen-Zeist is de

locatie per bus te bereiken (10 minuten).

LITER ATUUR
Hand-outs ontvangt u tijdens de cursus.

KOSTEN

inschrijfpakket.

inhoud, inclusief handouts, documentatie,

Een literatuurlijst ontvangt u bij het

Deze zijn, afhankelijk van cursuslengte en
verbruiksmaterialen, toets en lunch.

ACCREDITATIE
Accreditatie wordt bij alle relevante
beroepsverenigingen aangevraagd.

SONN-BT is CRKBO geregistreerd
en daarmee vrij van BTW.

