Basiscursus NDT-Bobath

Deze basiscursus heeft als onderwerp : specifieke opleiding van
therapeuten (kine, ergo en logo) die werken met patiënten met CP en
andere neuromotorische ontwikkelingsstoornissen
Objectieven van de cursus
De NDT-Bobath cursus betreft de specifieke behandeling van baby's, kinderen, adolescenten
en volwassenen met hersenverlamming (Cerebral Palsy) en andere neuro-motorische
ontwikkelingsstoornissen.
De cursus in het NDT-Bobath neuro-evolutief concept richt zich tot de ergotherapeuten,
kinesitherapeuten en logopedisten.
De neuro-evolutieve behandeling volgens het NDT-Bobath concept benadert de problematiek
van hersenverlamming en andere neuro-motorische ontwikkelingsstoornissen op een
multidisciplinaire wijze (team-approach : logo / ergo / kine / pedagoog / arts / kind /
ouders).
De benadering bekijkt de evaluatie, de prognose, de behandeling en de begeleiding in het
dagelijkse leven van de patiënten (handling, management, hulpmateriaal).

Organisatie van de cursus en structuur van het onderricht
Het NDT-Bobath concept is het meest gebruikte behandelingsconcept voor CP en andere
neuromotorische ontwikkelingsstoornissen in de wereld en in Europa. In België wordt deze
cursus georganiseerd door de ABBV (Belgische Bobath Vereniging).
De ABBV is het Belgische opleidings- en behandelingscentrum erkend door de EBTA
(European Bobath Tutor Association, welk lid is van de INBA, International NDT Bobath
Association). De EBTA overkoepelt alle Europese landelijke Bobath opleidingscentra. De
ABBV verzekert het onderricht van het NDT-Bobath concept door basiscursussen,
regelmatige recyclage en "advanced" cursussen (bijv. specifieke baby cursussen). De
basiscursussen worden afwisselend in het Nederlands en in het Frans gegeven. De
Nederlandstalige basiscursus is opgenomen in het Postgraduaat Pediatrische Revalidatie bij
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neurologische aandoeningen, een opleiding die aangeboden wordt door de ABBV, in
samenwerking met UGent en KU Leuven.

Inhoud van de cursus
De cursus omvat een theoretisch gedeelte, een praktisch gedeelte en een evaluatie.


Praktisch gedeelte:
Facilitaties : aanleren van de behandelingstechnieken (onder deelnemers)
Waarneming van het kind en zijn motoriek (normale ontwikkeling en verschillende
aspecten van de pathologie)
Voorbeelden van behandelingen: observaties gevolgd door discussies
Stages met patiënten in verschillende centra, in kleine groepen
Clinical Case Discussions : het zoeken naar therapeutische oplossingen ten opzichte van
specifieke gevallen van CP en andere neuro-motorische ontwikkelingsstoornissen



Theoretisch gedeelte:
NDT-Bobath concept en historisch verloop
Studie van de normale coördinatie van bewegingen en normale ontwikkeling
Neurofysiologie van de beweging en zijn pathologie
Neuro-motorische theorieën
Genetica
Classificatie en behandeling van CP (gebaseerd op tonus en zijn implicaties in de
therapie)
Evaluatie van de normale en pathologische ontwikkeling van beweging en houding
Motor Control: tonus, posturale controle, normale en afwijkende bewegingen en
houdingen
Specifieke aspecten van de begeleiding:
o Logopedie o Ergotherapie
o Orthopedische aspecten



Evaluatie:
De evaluatie van de deelnemers is gespreid over de hele duur van de opleiding.
Deze vindt plaats aan de hand van de practica, enkele theoretische proeven en scripties.

Vereiste deelneming en verkrijging van het diploma
Regelmatige deelname aan de cursus: 95 % aanwezigheid geëist (EBTA regel)
Persoonlijke betrokkenheid van elke deelnemer in de verschillende delen van de opleiding
Overhandiging van verschillende proeven betreffende de evaluatie en behandeling: een
werk over de normale ontwikkeling en vier evaluaties/therapievoorstellen voor de
patiënten gezien in de stages
Na het regelmatig volgen van de opleiding en het met succes afleggen van de proeven,
krijgt de cursist een NDT-Bobath therapeut certificaat erkend door de EBTA.

Lesgevers: Bobath tutors van de ABBV, erkend door de EBTA
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Jos DE CAT : algemeen verantwoordelijke inhoud en cursussen,
Senior Bobath tutor - kine
Geneviève VIENNE, Koen DEWULF, Patrick ALGOET, Christine VANDEPERRE, Ann
GOVAERE,
Senior Bobath tutors - kine
Marc DEGELAEN, Benoît ENGLEBIENNE, Bénédicte GUISLAIN, Marie-Anne BOTERMAN
Bobath tutors - kine
Marleen D'HONDT,
Senior Bobath tutor - logo
Sabine VANDAELE,
Senior Bobath Tutor – ergo
François ROCHET,
Assistant Bobath Tutor - kine
Evelien MARTENS,
Assistent Bobath Tutor – logo
Stefanie PESANT,
Assistent Bobath Tutor – ergo
Leen LONDOZ, Bart MOORS,
assistenten in de Bobath practica
Tussenkomsten van gespecialiseerde dokters in genetica en neuropediatrie
Eventuele tussenkomsten van andere senior tutors van de EBTA

Praktische inlichtingen


Deelnemingsvoorwaarden:
een paramedisch of medisch diploma bezitten
geïnteresseerd zijn in de motorische problematiek van CP en andere neuromotorische
ontwikkelingsstoornissen
1 jaar ervaring met patiënten met CP
na de cursus, het werken met patiënten met CP beogen

 Prijs: 4750 €, er is een goedkeuring voor Betaald Educatief Verlof, en een mogelijkheid
een tussenkomst aan te vragen via de KMO-portefeuille (40% van het inschrijvingsgeld)
 Data: start telkens eind september en loopt over het volledige academiejaar. In mei
worden zowel in Leuven als in Gent infoavonden georganiseerd. Wie een uitnodiging wil
ontvangen, stuurt een mail naar : ann.govaere@ugent.be
 Opmerkingen:
Zwangere dames kunnen de cursus niet volgen wegens het gevaar op besmetting in
de
practica. Toxoplasmose en het cytomegalie-virus zijn in de populatie van onze
patiënten
terug te vinden en stellen een reëel gevaar voor de zwangere vrouw en
voornamelijk
voor haar baby.
De ABBV heeft een verzekering "Burgerlijke Aansprakelijkheid" afgesloten ten
opzichte
van de cursisten. Persoonlijke verzekering voor ongevallen tegenover derden
alsook
vervoersverzekering dienen de cursisten zelf te voorzien
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