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1. Doel van de opleiding
ABBV BOBATH

• Kritisch gevormde, gespecialiseerde therapeuten bij kinderen met
centraal neurologische aandoeningen
• Klinisch redeneren & therapeutische vaardigheden
• Gefundeerde theoretische achtergronden
–
–
–
–
–

Pathologie
Diagnostiek/evaluatie
Inzichten in het klinisch beeld
Therapeutische evoluties
Motorisch leren en controle

2. Opleidingsonderdelen of modules
ABBV BOBATH

SP

Semester

1. Motorische ontwikkeling, motorisch leren en neurowetenschappelijke
aspecten bij kinderen met neurologische aandoeningen.

4

1

2. Gevorderde pathofysiologie bij kinderen met neurologische
aandoeningen.

5

1

3. Evaluatie bij kinderen met neurologische aandoeningen.

6

1

4. Medische en therapeutische interventies van kinderen met
neurologische aandoeningen.

9

1+2

5. Klinische redeneren bij kinderen met neurologische aandoeningen.

3

2

6. Gespecialiseerde stage bij kinderen met neurologische
aandoeningen.

3

1+2

Totaal

30

Module 1: Motorische ontwikkeling, motorisch leren en
neurowetenschappelijke aspecten bij kinderen met neurologische
aandoeningen.
ABBV BOBATH

Inhoud:
• Motorische ontwikkeling (theorie en praktijksessies):
Zuigeling & baby’s, general movements, prematuren, andere
ontwikkelingsdomeinen
• Motorische controle, motorisch leren en neurowetenschappelijke
aspecten:
Ontwikkelingstheorieën, deficits in neuromotorische en neurocognitieve
processen en de relatie met hersenfunctie, neuroplasticiteit
• Neuromotorische concepten: Bobath

Examenvorm: permanente evaluatie (werk concept / werk typische
ontwikkeling)
Examenplaats: Gent

Module 2: Gevorderde pathofysiologie bij kinderen met
neurologische aandoeningen.
ABBV BOBATH

Inhoud:
– Medische achtergronden bij kinderen met cerebral palsy (CP),
meervoudige handicap, prematuriteit, spina bifida, NAH,
genetische aandoeningen
– Beeldvorming
– Pathofysiologie en classificatie bij CP (theoretisch &
toepassing/demo’s)
Examenvorm:

permanente evaluatie Bobath-classificatie
schriftelijk examen (januari)
Examenplaats: Leuven

Module 3: Evaluatie bij kinderen met neurologische aandoeningen.
ABBV BOBATH

Inhoud:
• Klinisch onderzoek van verschillende pathologieën
• Gestandaardiseerde tests
• Bewegingsanalyse: inzicht en interpretatie in relatie tot therapie
• Onderzoek binnen de ergotherapie en logopedie

Examenvorm:

mondeling examen bewegingsanalyse (PT) (januari)
vervangtaak bewegingsanalyse BL (OT)
vervangtaak slikonderzoek (SLT)
permanente evaluatie : assessment practicals /
opdracht meetschalen
Examenplaats: Leuven

Module 4: Medische en therapeutische interventies van
kinderen met neurologische aandoeningen.
ABBV BOBATH

Inhoud:
• Kinesitherapeutische interventies
– Bespreking van diverse kinesitherapeutische interventies bij de ≠
pathologieën
– Facilitaties/stimulatie, handling en ouderinstructie: praktijk
• Ergotherapeutische en logopedische benadering
• Medische interventies en orthesen beleid
Examenvorm:

schriftelijk examen (juni)
permanente evaluatie : facilitaties
Examenplaats: Gent

Module 5: Klinisch redeneren bij kinderen met
neurologische aandoeningen.
ABBV BOBATH

• Clinical Case Studies : betreft verschillende types van CP op
verschillende leeftijden
Examenvorm: permanente evaluatie : uitwerken, bespreken en
demonstreren van een casus

Module 6: Gespecialiseerde stage bij kinderen
met neurologische aandoeningen.
ABBV BOBATH

Inhoud:
• Begeleide practicals met CP-kinderen door Bobath tutors
• In gespecialiseerde centra, verspreid over heel Vlaanderen !
• 4 weken verspreid over het academiejaar,
telkens 3 halve dagen
• 2 volledige dagen:
halve dag volwassen CP, halve dag meervoudige beperking, volle
dag prematuren/baby’s
Examenvorm: permanente evaluatie : beoordeling practicals en
schriftelijk uitwerken opdracht practicals.

3. Overzicht van het academiejaar
ABBV BOBATH

1e semester:
– Start: donderdag 24/09/2020
– Einde: vrijdag 18/12/2020
– Examens: januari 2021
2e semester:
– Start: donderdag 04/02/2021
– Einde: vrijdag 21/05/2021
– Examens: juni 2021
→ Tijdens schoolvakanties: GEEN les (met uitzondering van de
1°zaterdag van de vakantie)

3. Overzicht van het academiejaar
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• Lesdagen:
- Hoofdzakelijk op donderdag, vrijdag & zaterdag
- 2 à 3 dagen/week
- 5 intensieve lesweken (inleidende week, 4 weken practicals)

• Locatie van de lessen
- UGent – Revaki (Campus UZ Gent of The Platform)
- KU Leuven – Faber (enkele lessen Gasthuisberg)

4. Toelatingsvoorwaarden
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•
•
•
•
•
•

Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Master/ Licentiaat in de kinesitherapie
Licentiaat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie
Gegradueerde in de kinesitherapie
Professionele bachelor / gegradueerde in de logopedie en
audiologie
• Master in de logopedische en audiologische wetenschappen
• Professionele bachelor / gegradueerde in de ergotherapie
• Master in de ergotherapeutische wetenschap

4.

Toelatingsvoorwaarden
ABBV BOBATH

• Toelating op dossier o.b.v.:
1. Curriculum Vitae:
- Opleiding: diploma & graden, afstudeerrichting, extra
cursussen in het domein
- Werkervaring met kinderen met CP : huidig/ verleden
2.

Motivatiebrief

5.

Inschrijving
ABBV BOBATH

• Kandidatuurstelling gebeurt door :
1) Indienen van dossier: blanco CV te downloaden via :
www.revaki.ugent.be (klik door naar Postgraduaten)
Volledig dossier (cv + motivatie) mailen naar :
ann.govaere@ugent.be
2) Een bedrag van 200€ voor dossierkosten wordt aangerekend bij
annulatie van de inschrijving
!! Kandidatuur dient volledig te zijn op 10 juni 2020.

5.

Inschrijving
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• Toelating tot de opleiding: maximaal 24 deelnemers
(minimaal 20 deelnemers)

• Selectie gekend op dinsdag 7 juli 2020
– De toelating zal via e-mail worden gecommuniceerd
– Met deze toelating kunt u zich definitief gaan inschrijven bij de
centrale administratie UGent (AJ 2020-2021) :
Centrale studentenadministratie, Ufo
Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
tel. +32 9 331 00 99 (9u-12u)
open tijdens werkdagen - 13h-16h30

6. Studiegeld en subsidies
ABBV BOBATH

• Studiegeld 4750€
€ 245,20 + € 90,60 per studiepunt + € 1786,80 bijzonder studiegeld voor de opleiding voor

30 studiepunten

• Subsidies
– KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be)
• Erkenningsnummer van UGent voor Postgraduaten : DV.O103193
• Terugbetaling inschrijvingsgeld : 30%

– VOV : Vlaams opledingsverlof
– ProQkine : accreditatie

7. Bijzondere beroepsbekwaamheid
ABBV BOBATH

• Definitie bijzondere beroepsbekwaamheid pediatrische
kinesitherapie op basis van MB 22/04/2016 :
– Onder Pediatrische Kinesitherapie wordt verstaan :

“Een specifiek domein binnen de kinesitherapie dat zich richt
op de problemen in het bewegend functioneren van kinderen
van minder dan 16 jaar.”
• Voorwaarden tot de erkenning :
– Erkend kinesitherapeut zijn
– Een opleiding gevolgd hebben van min. 20 ECTS-studiepunten
– Bewijzen dat je voldoende ervaring hebt in de specialisatie en een specifieke
opleiding gevolgd hebt
– Wordt aangetoond met bewijsstukken en aangevraagd via e-loket Zorg en
Gezondheid

8. Getuigschrift
ABBV BOBATH

•Postgraduaatsgetuigschrift met logo KU Leuven,
UGent en ABBV
•Certificaat Bobath-therapeut,
wordt verkregen na de terugkomdagen

9. Variapunten
ABBV BOBATH

• Aanwezigheidsvereisten :
– Na iedere afwezigheid wordt een samenvatting van de les
verwacht.
– Volgens de normen van het EBTA (European Bobath Tutors
Association) moet een afwezigheid van méér dan 3 dagen voor
het onderdeel Bobath, ingehaald worden tijdens het volgende
academiejaar. Pas daarna kan het certificaat Bobath-NDT
therapeut verkregen worden.

9. Variapunten
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• Zwangerschap :
– Zwangere vrouwen kunnen NIET deelnemen aan de opleiding.
Reden : het contact met kinderen tijdens demo’s en
practica in de instituten verhoogt het risico op infectieziekten
bij de ongeboren baby. De practica vormen een belangrijk
onderdeel van de opleiding en kunnen dus niet achteraf
ingehaald worden.
– Word je zwanger tijdens de opleiding, dan moet je de opleiding
stopzetten. Het studiegeld kan in dit geval niet terugbetaald
worden.

9.Variapunten
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•
•
•
•
•

Informatiepakket : eerste lesdag
Alle communicatie PGPReval : ann.govaere@ugent.be
Doorstroming studenten 2e Master pediatrie KU Leuven en UGent
Digitale leeromgeving: Ufora
Registratie als interuniversitaire student aan KU Leuven (faciliteiten)
: eigen verantwoordelijkheid

