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ITON-CURSUS NEUROREVALIDATIE IN DE  

EERSTE LIJN 

 

 

 
 
 
 

 

 
Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg organiseert in samenwerking met 

Stichting ITON de driedaagse ITON-cursus  
‘Neurorevalidatie in de eerste lijn’  

in Zuid-Limburg. 
 

 
Wat is ITON? 
De Stichting ITON (Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen) biedt toegankelijke scholing op 
het gebied van diagnostiek en therapie ten behoeve neurorevalidatie, chronische pijn en het leren 
van motorische vaardigheden. Dit is niet alleen interessant voor ergotherapeuten, maar ook voor 
fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen, verpleging en verzorging, artsen, maatschappelijk 
werkers en andere disciplines. 
ITON maakt de kennis uit de neurowetenschappen toepasbaar voor de dagelijkse praktijk. Jouw 
praktijkervaring speelt hier een belangrijke rol in.  
 
Cursus 
De patiënt met hersenbeschadiging (CVA, trauma) komt na ziekenhuis of revalidatie weer thuis en 
probeert zijn leven (werk, gezin, hobby etc.) weer op te pakken. De ervaring leert dat dan vaak 
problemen opduiken. Tijdens de cursusdagen worden verklaringen voor deze problemen gegeven. 
Uiteenlopende methoden van interventie die in de eerste lijn kunnen worden ingezet, worden 
gepresenteerd. 
 
Thema’s 
1 Weer thuis, toch problemen 
2 Het plastische brein 
3 Leren ondanks hersenbeschadiging 
4 De therapeutische situatie 
5 Het therapeutisch repertoire 
6 Stoornisgerichte therapie 
7 Patiëntgerichte therapie 

• Observatie en discussie n.a.v. 2 video’s: “Stranger in the family” en “The man who lost his body” 

• Casuïstiekbespreking 
 
Docenten 
De cursus wordt gegeven door docenten van Stichting ITON: 

• Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper, directeur ITON; 
• Dr. Jorn Hogeweg, neuropsycholoog, fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON;  

• Ed Janssen, fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON. 
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Literatuur/studiemateriaal 
Literatuur/studiemateriaal wordt door Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg op de eerste cursusdag aan 
de deelnemers verstrekt. 
Boek: “Leven na hersenbeschadiging; Neurorevalidatie in de eerste lijn: analyse en aanpak van 
problemen. Een leidraad voor mensen met hersenbeschadiging en hun hulpverleners”, 
(B. van Cranenburgh, ITON, 2014) ISBN 978-90-8042753-2. 
Handouts worden na iedere cursusdag digitaal verstrekt door Ergotherapiepraktijk Zuid- Limburg. 
 
Accreditatie en certificering 
De ITON-cursus ‘Neurorevalidatie in de eerste lijn’ is geaccrediteerd voor eerstelijns paramedici. Om 
punten bij afsluiting van de cursus te verkrijgen dient u uw gegevens van het Kwaliteitsregister 
Paramedici aan te leveren aan Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg (EZL).  
EZL geeft deze gegevens door aan Stichting ITON. 
ITON zorgt voor het laten bijschrijven van de accreditatiepunten.  

Voor het ADAP (ergotherapeuten/logopedisten/oefentherapeuten) is het KP-nummer vereist.  

Voor het KNGF is het relatienummer vereist. 

Data en Tijden 

• Do 19 november 2020; 9.30-16.15 uur 

• Do 26 november 2020; 9.30-16.15 uur 

• Do 10 december 2020; 9.30-16.15 uur 
Na aanmelding ontvangt u van ons een overzicht van het programma.  
 
Plaats 
Hanenhof, Herenhof 2, 6162 EB Geleen 
Deze locatie is zowel met openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar. 

 
Kosten 
€ 650,-  
 
Aantal deelnemers 
Minimaal 20, maximaal 25 
 
Aanmeldingstermijn, Aanmelding, Betaling en Inschrijving 
Aanmeldingstermijn  
Sluiting 1 mei 2020 
Aanmelding 
U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier op onze website in te vullen, via deze link: 

https://www.ergotherapiepraktijk.nl/aanmeldformulier-iton-cursus- 

Nadat de aanmeldingstermijn gesloten is, ontvangt u van ons een e-mail waarin wij de ontvangst van 

uw aanmeldingsformulier bevestigen en een factuur.  

 

 

 

https://www.ergotherapiepraktijk.nl/aanmeldformulier-iton-cursus-
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Betaling 

Uw inschrijving voor de cursus is definitief als wij het cursusgeld hebben ontvangen. 

Binnen 5 dagen nadat wij de ontvangst van uw aanmeldingsformulier bevestigen en u een factuur 

toesturen, hebben verzonden, dient u het cursusgeld over te maken. 

Bij uw betaling dient u het factuurnummer dat op de factuur staat te vermelden. 

Inschrijving 

Nadat wij uw betaling ontvangen hebben, wordt u ingeschreven voor de cursus. Inschrijving 

geschiedt op volgorde van aanmelding én tijdige betaling van het cursusgeld.  
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Algemene Voorwaarden  
 
1. EZL  
Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg (EZL) gevestigd aan de Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht.  
 
2. Afnemer 
De individuele persoon (of organisatie) die een zakelijke overeenkomst aangaat met EZL om een cursus of 
workshop te (laten) volgen. 
 
3. Aanmelding en Inschrijving 
Aanmelden dient uitsluitend te gebeuren door het aanmeldingsformulier op onze website in te vullen, via deze 
link: https://www.ergotherapiepraktijk.nl/aanmeldformulier-iton-cursus- 
Inschrijving voor deelname geschiedt op volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier en tijdige 
betaling van het cursusgeld. 
Aanmelding wordt via de e-mail voorlopig bevestigd, voor werkelijke deelname zie punt 4. Als er geen 
cursusplaatsen meer beschikbaar zijn stopt de aanmelding. Als er door omstandigheden meer inschrijvingen 
zijn dan er beschikbare cursusplaatsen zijn, zullen de boventallige inschrijvingen hiervan zo spoedig mogelijk via 
de e-mail in kennis worden gesteld. Deelname is dan niet mogelijk, eventueel gedane betalingen worden zo 
spoedig mogelijk teruggestort. 
 
4. Betaling 
Betaling maakt deel uit van de inschrijving. Het cursusgeld dient u binnen 5 dagen na factuurdatum aan EZL te 
betalen. EZL schrijft u voor de cursus in nadat EZL het verschuldigde cursusgeld heeft ontvangen.  
 
5. Deelname 
Na ontvangst door EZL van uw betaling ontvangt u per e-mail een bevestiging van EZL van cursusdeelname en 
nadere informatie over de cursus. Uw deelname is pas definitief met deze definitieve bevestiging van EZL. 
 
6. Certificaat 
Iedere deelnemer krijgt na afronding van een cursus een certificaat als bewijs van deelname aan de 
betreffende cursus met daarop vermeldt het aantal studiebelastinguren. 
 
7. Accreditatie  
De ITON-cursus ‘Neurorevalidatie in de eerste lijn’ is geaccrediteerd door de Stichting ADAP en het KNGF.  
Voor iedere cursusdeelnemer, die zijn of haar KP registratienummer of KNGF relatienummer (die deze 
gegevens doorgeeft aan Stichting ITON) voor het begin van de cursus heeft ingeleverd en de cursus volledig en 
met goed resultaat heeft gevolgd, wordt door Stichting ITON het bijbehorende studiepunten bij de Stichting 
ADAP/SKP en het KNGF doorgegeven. 
 
8. Privacy en geheimhouding 
Alle door cursisten en organisaties verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. EZL, haar 
medewerkers en docenten nemen daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht en 
zullen geen privacygevoelige of bedrijfsgevoelige informatie aan derden leveren. 
 
9. BTW  

Onder de huidige wetgeving en belastingstelsel is EZL vrijgesteld van Btw-heffing. Als voorafgaand aan 

geplande cursusdata door tussentijdse veranderingen op welke manier dan ook EZL wordt verplicht BTW te 

heffen, zal dit verschil in prijs alsnog met een aanvullende factuur bij de afnemer in rekening worden gebracht.  

https://www.ergotherapiepraktijk.nl/aanmeldformulier-iton-cursus-
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10. Annuleren door afnemer 
Annuleren door de afnemer kan schriftelijk of eventueel via e-mail plaats vinden. Ontvangst van schriftelijke 
annulering wordt erkend als deze wordt bevestigd door EZL met vermelding van ontvangstdatum. Ontvangst 
van annulering per e-mail wordt erkend als deze wordt bevestigd door EZL met vermelding van leesdatum. De 
door EZL bevestigde datum bepaalt de wijze van annulering: 

• Er geldt standaard een bedenktermijn van 15 werkdagen na betaling. Binnen deze termijn kunt u kosteloos 
annuleren en stort EZL het betaalde bedrag binnen 5 werkdagen na annulering terug.  

• Bij annulering tot 15 Juni 2020 wordt € 100,- administratiekosten in rekening gebracht. Het restbedrag 
wordt binnen 5 werkdagen teruggestort. 

• Bij annulering van deelname tussen 15 Juni 2020 en 1 augustus 2020 wordt 50% van het cursusgeld in 
rekening gebracht. Het restbedrag wordt binnen 5 werkdagen teruggestort. 

• Vanaf 1 augustus 2020 is geen annulering en restitutie meer mogelijk.  
Indien u gelijktijdig met uw annulering een vervanger aanbrengt die onder uw betaling deelneemt, bent u 
geen administratiekosten verschuldigd.  
Bij niet annuleren en geen deelname aan de betreffende cursus door de afnemer is er geen restitutie. 
 

11. Annuleren door EZL 
Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt EZL zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk 1 augustus 
2020. U ontvangt het betaalde cursusgeld binnen 5 werkdagen na annulering volledig terug. 
EZL behoudt zich het recht voor de cursusdata te verzetten indien door uitzonderlijke onvoorziene 
omstandigheden (overmacht) EZL niet in staat is te leveren op de afgesproken data. Diegenen die binnen 14 
dagen na vaststelling van de nieuwe data melden op die nieuwe data verhinderd te zijn en niet kunnen 
deelnemen ontvangen binnen 5 werkdagen na melding verhindering het betaalde cursusgeld volledig terug. 
 
12. Intellectueel eigendom  
De intellectuele eigendomsrechten van de (les)materialen, modellen, technieken en instrumenten die EZL bij 
deze cursus heeft gebruikt of anderszins heeft geleverd, behoren uitsluitend toe aan Stichting ITON, tenzij de 
eigendomsrechten aan een ander toebehoren door wie het gebruik daarvan aan Stichting ITON is toegestaan. 
De afnemer/cursist zal op geen enkele manier inbreuk hierop maken. In het bijzonder is het niet toegestaan 
om, zonder dat daar van tevoren expliciete afspraken over zijn gemaakt die door Stichting ITON schriftelijk zijn 
bevestigd, materialen die de afnemer/cursist heeft gebruikt of anderszins heeft ontvangen, geheel of 
gedeeltelijk voor gebruik door derden, te vermenigvuldigen, uit te geven, uit te lenen, of op een andere manier 
in gebruik te geven, al dan niet in digitale vorm, al dan niet tegen vergoeding. Voorgaande geldt ook voor 
derden die geen afnemer of cursist zijn. 
 


