
9-4-2021

1

Innovatieve behandelmethode 
NAH 

Een rol voor de ergotherapie?

26 maart 2021

Wat moet je weten over CFX
CFX

- CFX methode richt zich op stoornisniveau en op herstel (niet op leren 
omgaan met)

- Alle zintuigen worden gezamenlijk gefaciliteerd om herstel te 
bevorderen.

- De patiënten die CFX ondergaan kunnen er oa. misselijk/ duizelig van 
worden, dat is geen reden om de volgende dag weer aan de slag te 
gaan.

- Het zenuwstelsel komt weer tot rust bij: nekmassage, mindfulness, 
brainwaves, ademhalingsoefeningen.

- Voeding is essentieel, er is een voedingslijst  Do and don’t.  

- De intrinsieke motivatie is mede bepalend voor de mate van herstel.

- Post CFX na terugkomst uit Amerika 1,5 uur per dag blijven trainen 
voor gemiddeld 3 tot 6 maanden. Utah Valley CFX Start 2014
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De gezichten achter CFX

De Ergotherapeuten achter CFX
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-

-

CFX

Theorie achter de behandeling
CFX

Neuro vasculaire koppeling: de verbindingen tussen de 

neuronen(hersencellen) en hun bloedtoevoer. Die 

toevoer is de energie voor de hersenen om goed te kunnen 

functioneren.

De connectie tussen bloedtoevoer en de neuronen is 

veranderd en werkt niet meer goed. 

Dit geeft de bekende symptomen. 
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Autonome zenuwstelsel
CFX

Parasympatisch (rem) sympatisch (gaspedaal)

Bij NAH kan er sprake zijn van een disbalans tussen deze twee.

Training CFX is gericht op herstellen van                                                      
deze balans door middel van oa. intervallen                                                 
en ademhalingsoefeningen.

-

CFX
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CFX

CFX
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CFX

CFX hoe pakken wij het 
aan als ergotherapeuten?
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Een rol voor de ergotherapie?
ERGOTHERAPEUTEN

- Behandelmogelijkheid gericht op herstel van klachten, maar belasting/belastbaarheid 

blijft belangrijk.

- Kleine veranderingen benoemen en hierdoor veerkracht en positiviteit stimuleren.

- De functionele oefeningen omzetten naar praktische oefeningen in de thuissituatie.

- Gedragspatronen/lichamelijke reacties beïnvloeden door functioneel klachten op te 
roepen en dit om te zetten naar activiteiten dagelijks leven.

- Bredere kijk op NAH – wanneer doorverwijzen (ook naar optometristen/orthoptisten)

Een rol voor de ergotherapie?
ERGOTHERAPEUTEN

- Loslaten van CFX oefeningen, werken naar hoger activiteitenniveau in het dagelijks 
leven.

- Van functioneel oefenen omzetten naar de dingen van allerdag. 

- Arbeidsreïntegratie

- Sensorische integratie / re-attach

Hoe kunnen wij ons onderscheiden?  Wat is onze toegevoegde waarde? 
Hoe gaan we ons positioneren?
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Wat kan je nu al doen?
ERGOTHERAPEUTEN

- Educatie geven, verdieping in behandelmethode.

- Gedragspatronen en reacties van het brein koppelen

aan dagelijkse activiteiten.

- Diverse ontspanningsoefeningen.

- Doorverwijzen naar andere disciplines voor meer onderzoek.

- Huiswerkoefeningen omzetten naar dagelijkse activiteiten.

- Trainen met de cliënten.

- Kijken naar een netwerk om samen te werken. 
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www.cognitivefxusa.com/blog

https://stichtinghersenschudding.nl/re
validatie-buitenland/cognitive-fx/

Informatie CFX: 

-

-

-

Ontspanning is een onderdeel van de CFX behandeling
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Ontspanning is een onderdeel van de CFX behandeling

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neuro-visueel onderzoek 
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naam website
www.oogmetriehaarlem.nl
www.eikendaloptiek.nl
www.colpaoptiek.nl
www.ibalance.nl
www.Oogvoorogen.nl
www.oogbalans.nl
www.zeeuwsoptologischcentrum.nl
www.eyeforvision.nl /  www.eye4health.nl
www.lens.nl
www.zichtenzien.nl
www.liebenbergoptometrie.nl

www.joyceoptiek.nl
www.optometriehoofddorp.nl
www.schutteoptometrie.nl
www.eikendaloptiek.nl
www.eyecentre.nl

www.ozcz.nl

Schutte Optometrie Hardenberg schutteoptometrie@xs4all.nl 0523-769049
Optometrie Hoofddorp Hoofddorp kruisweg983a@live.nl 06-41403025

email adres telefoonnummer

Hoctin Boes, Richard Eye4Vision Ridderkerk info@eyeforvision.nl 0180 425 639

Doorduin, Diana Oog voor ogen Den Hoorn info@oogvoorogen.nl 015-7112646
Gevers, Rob Oogbalans Berlicum (Noord-Brabant) oogbalans@optometrist.nl
Hardy, Frank

Coops, Annemieke

alfabetische lijst van neuro optometristen in Nederland
bedrijfsnaam vestigingsplaats

Wellner, Ariënne *
Wege, Wendy van de

Pecasse, Jolanda *

Keulen, Pim van
Leemreize, Anne Marie *
Liebenberg, Niel

Schutte, Johan

Colpa, Henk
Clemente, Fernando
Bruijn, Hans de Oogmetrie Haarlem

Eikendal Optiek
Colpa Optiek

Joyce Optiek/ Schutte Optometrie

Haarlem
Wageningen
Boskoop  (Zuid Holland)
HilversumiBalance

Zicht en zien Rietmolen
Liebenberg Optiek Overveen

VlissingenZeeuws optologisch centrum

Lens

Thomson, Jason Eikendal Optiek

Rotterdam

Hoogland / Amersfoort

Rotterdam
Zwolle

Uijen, Luc

Oogzorgcentrum Zwolle

* orthoptist (geen optometrist)

info@oogmetriehaarlem.nl
info@eikendaloptiek.nl
henk@colpaoptiek.nl
info@ibalance.nl

optoloog@gmail.com

pvkeulen@keulenvan.nl
info@zichtenzien.nl

Eyecentre Maasbracht (Limburg)
Wageningen info@eikendaloptiek.nl

Singh Bedi, Ravinder

0545-286722

073-6110085

info@liebenbergoptometrie.nl 023-737 0831

06-14341312
 03174-12038
06-38665727
06-14456954

0118 – 471823

06-20394206

033-4614617

06-38294562
awellner@ozcz.nl

info@joyceoptiek.nl; 
schutteoptometrie@xs4all.nl

wvdwege@yahoo.com
luc@eyecentre.nl 0475 461 771

085-9022882

 03174-12038

Doorverwijzen bij visuele problemen :

Wie houden er zich o.a. mee bezig;
Pioniers in Nederland 

• Ergotherapeuten: Caroline Edelbroek (Almelo) geeft training 
gebaseerd op CFX.

• Ergotherapeuten Ruud Gréve (Leeuwarden), Esther Jansen 
(Rotterdam), Mariolein Boerrigter (Amsterdam)

• CRT 11 juni Alina Fong - CRT congres. (Irma Tijmensen, Utrecht)

• Ervaringsdeskundige: Alies Kool, beheert Facebook pagina's.       
Dorien Tinga heeft vlog en organiseert oefen groepjes. 

• Onderzoeker : Marsh Königs; Amsterdam UMC, Rimke Groenewold; 
Groningen UMCG TGO, MetZorg;  Janita v. Bruggen, Sharon Ponsteen; 
Studio Perceptie

• Fysiotherapie: Ronald van der Rijst, Brainproof CMT in De Meern. 

• Arjan Kuipers – chiropractor - Brain and Spine in Zutphen

• Margot Ros schreef het boek “Hersenschorsing”     Nog veel meer…
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Onderzoek CFX:

Marsh Königs Neurowetenschapper Amsterdam UMC

Rimke Groenewold UMC Groningen

Onderzoek CFX

De doelen van het onderzoek zijn:

1. Beter inzicht verkrijgen in:

• De inhoud van de behandeling van CFX

• De subjectief gerapporteerde effecten door patiënten

• De mogelijke werkingsmechanismen volgens patiënten, experts en de 
ontwikkelaars zelf

2. Het objectiveren van behandelresultaten bij Nederlandse patiënten

Verwachting eind resultaat 2023
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MetZorg Janita v. Bruggen
Studio Perceptie       Sharon Ponsteen

Onderzoek CFX:

Uitkomst interviews:  

Wat vinden respondenten positief aan behandeling CFX?

Verbetering na CFX ? 

- Half april 2021 komt het artikel

Waar lopen we tegen aan
Pioniers in Nederland

- De organisatie in Amerika heeft nog geen duidelijk plan voor NL. Hun prioriteit ligt bij het uitbreiden 
van het centrum in Amerika, omdat de wachtlijst gegroeid is. 

- In Nederland zijn er geen ergotherapeuten die een opleiding hebben gevolgd voor nazorg. Ruud 
Gréve (Leeuwarden) is als enige ergotherapeut tot nu toe samen met zijn patiënt naar Amerika 
geweest en heeft het CFX programma meegedraaid. 

- Er is geen platform voor vragen die therapeuten hebben over dit onderwerp. 

- Er is verwarring over alternatieven; b.v Neurologisch instituut in Lisse

- Er is geen samenwerkingsverband met fysio, optometristen, psychologen en ergotherapeuten.  

- Andere aanbieders tav CFX zijn: manueel therapeuten, osteopaten, chiropractors, coaches, neuro 
psychologen.
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Waar lopen we tegen aan
Pioniers in Nederland

- De training uitvoeren met de cliënt is kostbaar.  10 uur 
eerstelijns ergotherapie is zo op.

- Er is nog nauwelijks wetenschappelijk onderzoek, alleen 
onderzoek vanuit CFX zelf.

- Wat doet het op langer termijn? Terugvalmomenten, hoe mee 
om te gaan?

- Niet iedereen heeft baat bij de behandeling en dan…

- Zoektocht naar meer herstelmogelijkheden…

Platform voor contact
Facebook

• CFX geïnteresseerde;  1037 leden                                                      
(mensen die nog niet zijn geweest, ook therapeuten zijn hier lid van)

• Nederlanders en cognitief FX;  380 leden   (maart 2020)                                          

(deze mensen gaan nog, staan op de wachtlijst)

• CFX Alumni;  210 leden                                                                           
(deze zijn allemaal geweest)

• Nederland Mind eye;  19 leden                                                             
(hebben oog onderzoek en bril van Dr. Zelinsky) 

• The official CFX group;  931 leden                                             
(wereldwijd)

• Ergotherapie (NL); 3600 leden

• Ergotherapie innovatieve behandelingen LTH
Wees je bewust dat op facebook de Ex CFX patiënten hun ervaringen delen,  ook hun 

ervaringen  met therapeuten en instellingen.
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Hoe geef je de behandeling vorm?
Visie op CFX

- Innovatieve behandelmethode, waarbij je je richt op herstel. Je kijkt naar 
de onzichtbare klachten, probeert gedragspatronen te beïnvloeden en richt 
je op de neuroplasticiteit van het brein.

- Training is leuk om te doen, maar moet wel uitgevoerd worden door een pro 
actieve cliënt,  ook thuis mee aan de slag.

- Bredere kijk; holistisch! Je kijkt verder naar waarom klachten ontstaan, veel 
psycho-educatie en ontspanning maar ook activatie.

- Visueel/vestibulaire problemen kunnen klachten in stand houden. Lastig te 
behandelen soms.

- Doorverwijzen!

Behandeling gericht op PCS post commotioneel syndroom

Cognimove

Behandeling gericht op streven naar meer herstel

www.cognimove.nl
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Take home massage: 
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