Nascholing “Tinnitus”
Maandag 23 maart 2020
Spreker: Collega Iem Bakker.
Onderwerp: Tinnitus
Organisatie: VMT
Samenvatting;
Doel van de Cursus;
Het doel van de cursus is een therapeut zodanige theoretische en praktische kennis te geven dat
deze een tinnitus patiënt op verantwoorde wijze kan behandelen, dan wel gemotiveerd kan aangeven
dat therapie bij deze van tinnitus niet tot de gewenste tinnitus vermindering kan leiden.
Aan het eind van de cursus is de therapeut in staat een algemeen beeld te hebben van de ernst van
de tinnitus, kan in een anamnese een beeld vaststellen over de tinnitus, kan de diagnose welke
tinnitus vorm van toepassing is vaststellen, kan aangeven of de therapie succes kan geven en
wanneer het succes verwacht wordt, kan een verlengende therapieduur onderbouwen, kan therapie
geven en per behandeling de verwachte kans op succes van de eerste twaalf behandelingen
benoemen, kan onderbouwd aangeven of voortzetting zinvol is.
Algemeen;
Inzicht geven in wat is tinnitus, in welke vormen komt het voor, algemene demografische gegevens,
de verklaring waardoor tinnitus ontstaat, relaties tussen de N.V. en andere hersenzenuwen,
verschillende classificaties, kennis over objectieve en subjectieve tinnitus, subjectief verdeeld in
cervicogene somatosensorische tinnitus en de centrale sensitisatie van tinnitus (centralized tinnitus).
Het aanbieden van een theoretische ondergraond over tinnitus, disbalans in de werking van de N V,
relatie met N VIII (Statoaccousticus) en N X (Vagus).
Specifiek;
Welke informatie moet worden bevraagd bij de anamnese, welke items zijn bij voorkeur aanwezig,
relatie afwezigheid van sommige items en duur van de therapie, standaard houding om cervicale
wervelkolom te laten bewegen, trekken van conclusies, noemen van de verwachte duur voordat er
tinnitus vermindering verwacht wordt, therapietrouw, geven van proefbehandeling, geven van
dagboek, controle van ervaringen bij eerste behandeling, napijn, meten VAS voorafgaande aan elke
behandeling, specifieke behandel gegevens en verwachtingen van een patiënt.
Aan het einde van de cursus is de therapeut in staat de structuren en innervatie gebieden van de N V
te benoemen, de wijze van beïnvloeding van de N V, vormen van pathologie die realatie hebben met
tinnitus te benoemen en is vervolgens in staat een screening en intake uit te voeren bij een tinnitus
patiënt. Contra-indicaties zijn bekend en de diagnose: Cervicogene tinnitus, kan worden gesteld. Er is
globale kennis van andere tinnitus vormen. Vervolgens kan een basaal cervicaal onderzoek worden
uitgevoerd. De therapeut is in staat de patiënt aan te geven in hoeverre de therapie tot een succes
kan leiden. Aangegeven kan worden na hoeveel behandelingen vermindering van tinnitus klachten
kan worden verwacht.
Aan het slot van de cursus wordt een kleine schriftelijke test afgenomen.
Studiebelasting vooraf aan cursus: 4 – 5 uur
.
Programma;:
16.00 - 18.00 Theorie Tinnitus
18.00 - 19.00 buffet
19.00 - 21.00 Praktijk Tinnitus
Locatie:
Postillion Hotel Amersfoort Strandboulevard 3 3882 RN Putten

Kosten: € 165,00
Rekeningnummer Postbank/ING: IBAN NL69INGB0001726057
Rekeningnummer ABNAMRO: IBAN: NL95ABNA0524249997
T.n.v. de penningmeester VMT Slagharen
U ontvangt na betaling een bewijs van inschrijving, wilt u deze mee nemen naar de desbetreffende
locatie ten behoeve van uw registratie.
Wanneer u twee weken voor de geplande activiteit nog geen bewijs van inschrijving heeft ontvangen,
wilt u dan contact op nemen met het secretariaat van de VMT, tel: 0343-460374. Email:
info@manueeltherapeuten.nl
Wanneer u twee weken voor de scholing schriftelijk annuleert bij de penningmeester krijgt u het
bedrag teruggestort onder aftrek van € 40,00 administratiekosten.

