
ABBV 

BOBATH

Inschrijving en inschrijvingsgeld

Het studiegeld bedraagt 131 euro per studiepunt 
plus een vast jaarlijks indexeerbaar bedrag. 
Voor de volledige opleiding komt dit neer op 
ongeveer 4000 euro. 

Studenten stellen zich kandidaat voor deelname 
aan de postgraduaats opleiding door het indienen 
van een dossier. 

Dit dossier omvat een motivatiebrief met curriculum
vitae (behaalde diploma’s en graden, specialisaties 
en werk ervaring). Meer informatie wordt gegeven 
op de infoavond. 

Na het bekomen van het toelatingsbewijs kan de
kandidaat voor dit academiejaar zich inschrijven 
bij de centrale administratie van de Universiteit Gent. 

Subsidies voor deze opleiding

U kan subsidies aanvragen voor deze opleiding 
bij de Vlaamse Overheid.
Surf naar www.kmo-portefeuille.be

Infoavond en website

Er worden twee infoavonden georganiseerd waarin 
de opleiding, de stages, de inschrijvingsvoorwaarden 
en de overheidssubsidies worden toegelicht.

UGent dinsdag 6 mei 2014 om 19u30
seminarielokaal 3B3

KU Leuven donderdag 15 mei 2014 om 19u30
leslokaal 02.05 GBDN

Deze informatie is ook te vinden op
www.revaki.ugent.be (klik door naar Postgraduaten) 
of http://faber.kuleuven.be/pgpediatrie.

Planning

De lessen gaan hoofdzakelijk door op donderdag, vrijdag of
zaterdag. De stages zijn gepland op maandag-, woensdag-
en vrijdagvoormiddag. Inschrijving gebeurt via een model -
traject van 30 studiepunten. De cursus start eind september
2013 en loopt over het volledige academiejaar.

Locatie

De lessen gaan hoofdzakelijk door op 2 locaties:
• Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Tervuursevest 101, 3001 LEUVEN
• REVAKI Gent, Campus Heymans B3

De Pintelaan 185, 9000 GENT

Coördinatie

Voor meer informatie kan u terecht op:  

Secretariaat Postgraduaat pediatrische revalidatie

• PGPreval@ugent.be
tel. +32 9 332 44 18, +32 9 332 69 14 of 
+32 16 32 91 82 

Hilde Feys vanuit FaBeR van de KU Leuven 
• Hilde.Feys@Faber.KULeuven.be

tel. +32 16 32 90 79

Chris Van den Broeck vanuit Revaki Gent
• Christine.VandenBroeck@UGent.be

tel. +32 9 332 69 21

Josse De Cat als vertegenwoordiger van de ABBV
• www.bobath.be, tel. +32 2 428 55 39
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Toelatingsvoorwaarden

Toegang enkel op dossier. De postgraduaatsopleiding 
is toegankelijk na een opleiding in de kinesitherapie,
ergotherapie of logopedie en audiologie. 

Het maximaal toegelaten aantal is 26 studenten. 
De selectie gebeurt op basis van een inhoudelijke dossier -
beoordeling (diploma, behaalde graden, specialisaties in
de pediatrische revalidatie, werkervaring, motivatie, … ).
De opleiding kan enkel doorgaan wanneer minimaal 
20 studenten zijn ingeschreven.

Getuigschrift

Indien de student geslaagd is, worden uitgereikt:
• een Postgraduaatgetuigschrift met het logo van

UGent en KU Leuven, en
• een certificaat van Bobath- NDT-therapeut.

Hierbij wordt het belangrijk geacht om één uniforme 
opleiding te kunnen aanbieden in samenwerking 
met de verschillende academische instellingen en 
de ABBV – Association Belge Bobath – Belgische 
Bobath Vereniging. 

De Nederlandstalige Bobath-NDT opleiding kan 
sinds 2010 nog enkel via dit gezamenlijk initiatief 
gevolgd worden. 

Opbouw en inhoud

De opleiding kan doorlopen worden in één academiejaar.
De opleiding bestaat uit 30 studiepunten, ondergebracht
binnen 6 modules (zie schema hieronder).

Motivering

Kinderen met neurologische aandoeningen vertonen 
beduidende motorische problemen vanaf de geboorte
tot volwassenheid. 

De revalidatie van deze patiënten is bijgevolg een zeer
belangrijk domein binnen de pediatrische revalidatie. 
In dit domein zijn er in het afgelopen decennium zeer
veel nieuwe evoluties in de evaluatie (klinische en 
objectieve meettechnieken zoals objectieve bewegings -
analyse, medische beeldvorming) en behandeling 
(gespecialiseerde medische en therapeutische 
interventies) die heden in de klinische praktijk 
worden geïmplementeerd. 

Hierdoor is er een grote vraag vanuit het werkveld 
(vanuit gespecialiseerde centra –diagnostische centra,
dienstencentra, referentiecentra, medisch team) naar 
gespecialiseerde therapeuten, die inzichten hebben in
deze technieken en interventies en hun therapiebeleid
hierop kunnen afstemmen. 

De opleiding beoogt voornamelijk een doorgedreven
vorm van klinisch redeneren en het aanleren van klinische
vaardigheden, gebaseerd op gefundeerde theoretische
achtergronden, kennis van de pathologie en de nieuwe
diagnostische en therapeutische & medische evoluties.

Postgraduaat pediatrische revalidatie

bij neurologische aandoeningen SP.1 Sem2

1. Motorische ontwikkeling, motorisch 
leren en neurowetenschappelijke 
aspecten bij kinderen met 
neurologische aandoeningen 4 1

2. Gevorderde pathofysiologie bij kinderen
met neurologische aandoeningen 5 1

3. Evaluatie bij kinderen met 
neurologische aandoeningen 6 1

4. Medische en therapeutische 
interventies van kinderen met 
neurologische aandoeningen 9 1+2

5. Klinisch redeneren bij kinderen 
met neurologische aandoeningen 3 2

6. Gespecialiseerde stage bij kinderen 
met neurologische aandoeningen 3 1+2

Totaal 30

(1) Studiepunten / (2) Semester


