
DUIZELIGHEID, DISBALANS EN 
FUNCTIONELE / 
PSYCHOSOMATISCHE KLACHTEN 
Donderdag 8 en 
vrijdag 9 september 2022

Het doel van deze cursus is scholing van op het gebied van psychosomatische klachten 
en behandeling van evenwichtspatiënten. Hierbij zullen zowel de medische aspecten 
van duizeligheid en evenwichtsstoornissen, als de meer functionele en psychologische 
kant aan bod komen. Juist door gezamenlijk vanuit een verschillende achtergrond naar 
de patiënt met duizeligheid te kijken, kunnen we deze groep beter helpen. 

Inschrijven via: www.cursusduizeligheid.nl  |  info: congres@anywhere.nl  |  020-66 123 87 

Voor fysiotherapeuten, psychologen en artsen    Organisatoren van deze cursus zijn: 

Bilderberg Hotel ’t Speulderbos, Garderen

Programma Dag 1 (donderdag 8 september 2022) 
09:00  Introductie; doel programma 
09:15  Anatomie en fysiologie van het evenwichtssysteem, Josine Widdershoven         
09:45 Meest voorkomende stoornissen van het evenwichtssysteem, Stephanie Winters 
10:15 Pauze 
10:45    Hoe herken je functionele klachten bij evenwichtspatiënten? Raymond van de Berg 
11:15    Psychologische overwegingen bij functionele klachten, Ken Ceulemans 
12:15    Lunch 
13:15    Hoe leg ik een functionele stoornis uit aan de patiënt? De eerste slag is een daalder   
 waard, Gerrit Kramer 
14:00 Welke behandeling is geschikt voor welke patiënt? Indicaties en stepped-care model, 
 Ken Ceulemans 
14:30 Pauze 
15:00 Wat is de bijdrage van de fysiotherapeut, Charlotte Houtackers 
15:45 Rondvraag 
16:15 Afsluiting 

Programma Dag 2 (vrijdag 9 september 2022) 
09.00 Introductie 
09.30 Verdieping in de psychologische basis van de behandeling, Ken Ceulemans 
10.45  Pauze 
11.00 Hoe herken je functionele duizeligheid? Charlotte Houtackers 
12.45 Lunch 
13.45 Samenwerking tussen psycholoog en fysiotherapeut in de behandeling, Ken Ceulemans 
15.00 Pauze 
15.15 Behandeling van functionele duizeligheid, Charlotte Houtackers 
16.30 Afsluiting 

http://www.cursusduizeligheid.nl
mailto:congres@anywhere.nl


Donderdag 8 september 2022 (dag 1): 
Hierbij komen alle aspecten van functionele en psychosomatisch klachten bij 
duizeligheid aan bod, met zowel aandacht voor herkenning, uitleg aan de patiënt en 
behandeling. Voor fysiotherapeuten, psychologen en artsen. 

Vrijdag 9 september 2022 (dag 2): 
Dieper ingaan op behandeling voor psychologen en fysiotherapeuten, kruisbestuiving 
tussen de disciplines. 

Twee inschrijfopties:  
Dag 1 en 2 à € 495 
Dag 1 à € 250  
(het is niet mogelijk om u alleen voor dag 2 in te schrijven) 
De inschrijving is op basis van Vol is Vol. 
Overnachting is niet inbegrepen. U kunt het hotel rechtstreeks benaderen om een 
hotelkamer te reserveren. 

Accreditatie 
Dag 1:  6 uur aangevraagd bij NVN, NVKNO 
 6 uur aangevraagd bij Keurmerk Fysiotherapie en KRF-NL 

Dag 2: 6 uur aangevraagd bij Keurmerk Fysiotherapie en KRF-NL 

Annuleren 
U kunt kosteloos annuleren voor 1 juli 2022. Na deze datum is er geen restitutie van 
toepassing.  

Locatie  
Bilderberg Hotel ’t Speulderbos, Speulderbosweg 54,  
3886 AP Garderen 

Organisatie 

Charlotte Houtackers, fysiotherapeut, 
manueeltherapeut en mindfulness 
therapeut, PhysioBalance 

Ken Ceulemans, psycholoog, 
Doctorandus in C 

Raymond van de Berg, KNO arts, MUMC+ 

Stephanie Winters, KNO arts, Apeldoorns 
Duizeligheidscentrum 

Inschrijven via: www.cursusduizeligheid.nl  |  info: congres@anywhere.nl  |  020-66 123 87 

Doel 
Vergroten kennis op het gebied van 
functionele/psychosomatische 
duizeligheid. Creëren netwerk van 
behandelaars van deze klachten. 
 
Doelgroep 
Fysiotherapeuten, psychologen, artsen 
(KNO, neuro, psychiater, etc.), audiologen

https://www.bilderberg.nl/garderen/hotel-t-speulderbos/
https://www.bilderberg.nl/garderen/hotel-t-speulderbos/
http://www.cursusduizeligheid.nl
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