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Frank Timmermans is de hoofddocent en heeft 33 jaar  
praktijkervaring als fysiotherapeut waarvan16 jaar met  
dry needling. Hij heeft 10 artikelen gepubliseerd over  
‘myofasciale pijn’ en ‘dry needling’ en intussen wereldwijd 
samen met zijn team meer dan 4000 studenten opgeleid.
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Meer informatie vindt u op:

www.dryneedling.nl

Na de cursus bent U in staat om op  
een relevante manier te bespreken:

1.  De rol van anamnese en lichamelijk onderzoek in  
de diagnose van de patient met ‘hoofdpijn’ en/of  
temporomandibulaire dysfunctie (‘TMD’).

2.  De betekenis die we moeten hechten in de anamnese 
aan demografische factoren, localisatie van klachten, 
ontstaansmechanismen en ontwikkeling van  
klachten, karakter en intensiteit van klachten,  
klachtenbeinvloedende factoren, neurologische  
en KNO symptomen, medische geschiedenis,  
medicatiegebruik en familiegeschiedenis.

3.  De relevante prognostische factoren voor de patiënt 
met hoofdpijn klachten.

4.  Het gebruik van betrouwbare meetinstrumenten  
in de behandeling van de patiënt met  
hoofdpijn- en/of kaakklachten.

5.  De 'rode vlaggen' in de anamnese van patiënten  
met hoofdpijn- en/of TMD klachten.

6.  De manuele diagnostiek relevant voor patiënten  
met hoofdpijn- en kaakklachten met aandacht  
voor onderzoeksgegevens m.b.t. diagnostische  
waarden van dergelijke testen.

7.  Het belang van de myofasciale factoren bij  
het onderzoek van de hoofdpijn patiënt.

8.  Het belang van de myofasciale factoren bij  
het onderzoek van de TMD patiënt.

9.  Het belang van de myofasciale factoren bij  
de behandeling van de hoofdpijn patiënt.

10.  Het belang van de myofasciale factoren bij  
het onderzoek van de TMD patiënt.  
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Cursus
dry needling
kaak en hoog  

cervicaal



Inhoud programma:

Dag 1 staat in het teken van hoofdpijn

‘s Morgens is er een uitvoerige bespreking van het klinisch 
onderzoek van patiënten met hoofdpijnklachten op basis  
van Dr. Huijbregts’ hoofdstuk in het boek: ‘Tension-Type and 
Cervicogenic Headache’ aangevuld met andere referenties. 
Nadruk ligt op de myofasciale component en speciale  
aandacht is er voor de ‘rode vlaggen’.

’s Middags volgt er een demonstratie van de onderzoeks-  
en behandelingstechnieken van de myofasciale factoren  
bij ‘hoofdpijn’ patiënten met een herhaling van alle nek -  
en halsspieren (uit cursus 2) en nieuwe informatie t.a.v.  
de hoog cervicale regio. Deze worden aansluitend in kleine 
groepjes en met directe supervisie geoefend.

Dag 2 staat in het teken van de kaak

’s Morgens is er een bespreking van de anatomie,  
pathofysiologie en het onderzoek van de kaakregio en  
het kauwstelsel. Deze informatie komt enerzijds voort uit  
de opleiding orofaciale fysiotherapie, inclusief onderdelen  
uit de recent ontwikkelde toolkit voor orofaciale fysiothera-
peuten, en anderzijds uit praktijkervaring van Jurjen Ament. 
Vervolgens zal de bijbehorende anamnese met specifieke 
aandachtspunten voor orofaciale klachten worden door- 
genomen. Hierbij is er ruimte gereserveerd voor uitleg van  
het As1- As2 model die gebruikt wordt in de tandarts- 
gnatholgie wereld. Dit gekaderd model is een belangrijk 
instrument voor de tandheelkundige medici en dient te  
worden gekend door paramedische, die te maken hebben 
met patiënten met orofaciale (pijn) klachten.

‘s Middags kan de cursist hands-on ervaring opdoen met  
een aantal gebruikelijke testen en metingen voor deze  
patiëntengroep. Via een voorbeeld anamnese en onderzoek 
wordt de cusist bewust gemaakt van de diverse onderdelen 
die doorgaans worden meegenomen tijdens de zoektocht 
naar oorzaak en gevolg bij kaakklachten. Tevens worden er 
een aantal dry needling technieken gedemonstreerd voor 
de spieren van het kauwstelsel. Alles wordt aansluitend in 
kleine groepjes en onder supervisie geoefend gedurende  
de rest van de middag.

Deze cursus bestaat uit twee dagen:

Dag 1

 9.00 - 12.30 uur  Onderzoek en klinisch redeneren bij  
de patiënt met hoofdpijnklachten.

 13.30 - 18.00 uur  Praktijk onderzoek en therapie,  
waaronder dry needling technieken,  
van de ‘hoofdpijn’ patiënt.

Dag 2

 9.00 - 12.30 uur  Anatomie, pathofysiologie en  
onderzoek van de ‘TMD’ patiënt.

 13.30 - 18.00 uur  Praktijk onderzoek en therapie,  
waaronder dry needling technieken,  
van de ‘TMD’ patiënt.

Docenten:  Jurjen Ament, fysio- en orofaciaal therapeut  
en Frank Timmermans, Reg. PT, CIMS.

Organisatie: 
Uplands Physio Clinic ©
# 115 - 166 Power Street 
Penticton B.C. V2A 5W9 Canada
Contactpersoon:
Frank Timmermans
Tel: (1)2507703235
Email: info@dryneedling.nl
Doel: 
 Uitbreiden van de fysiotherapeutische kennis van  
de orofaciale – en hoog cervicale regio met speciale  
aandacht voor de myofasciale component en  
‘rode vlaggen’ binnen het onderzoek en de therapie
Doelgroep: 
 Cursisten die zowel de basis cursus ‘extremiteiten’  
als de vervolg cursus ‘wervelkolom’ met terugkomdagen 
succesvol hebben afgerond.
Plaats: 
Badhotel te Domburg - www.badhotel.com
Logies: 
via het Badhotel of via www.domburg.com/nl
Prijs: 
€ 750,- incl. manual, poster, lunches, koffie/thee en snacks.
Aantal cursisten: 
minimaal 15 en maximaal 20 per groep.
Didactische werkwijze: 
theorie via hoorcolleges en praktijk in kleine groepjes  
met directe supervisie voor optimale didactiek en  
veiligheid.
Aantal contacturen en zelfstudie-uren: 
16 en 5; studiemateriaal ontvangt u na de aanmelding.
Accreditatie: 
21 punten voor register algemeen, sport en orofaciaal.
Aanmelden: 
via de www.dryneedling.nl 
U ontvangt studiemateriaal ter voorbereiding
Regeling voor aan- en afmelding en betaling: 
zie op de website onder algemene voorwaarden.
Annuleringsvoorwaarden: 
zie op de website onder algemene voorwaarden.

©  Uplands Physio Clinic: Overname van tekst en/of foto's 
uitsluitend met toestemming. 


