
Dhr. H.M.B. Crombag (Harry) 
Kinderfysiotherapeut 
 
Opleidingen: 
Fysiotherapie, Heerlen 1973 
NDT-kindercursus, Huizen 1974 
NDT-docentenopleiding, Arnhem 1983 
Praelogopedie-cursus, Katwijk 1986 
Practische Inleiding didactische vaardigheden, 
Heerlen 1990 
Aanvullingscursus kinderfysiotherapie, Utrecht 1991 
NDT-herhalingscursus Joan Mohr, Valkenburg 1991 
Senior tutor workshop, London 1993 
Cursus General Movements, Groningen 1993 
Cursus Statistiek en Methoden van onderzoek, Lezen  
van wetenschappelijke artikelen, 1998 
Cursus methodisch handelen, 2000 
 
Werkzaamheden: 
 35 jaar werkzaam als kinderfysiotherapeut. 
 Eerst negen  jaar in de zwakzinnigenzorg. 
 Vanaf 1981 vroegbehandeling aan huis vanuit praktijk voor kinderfysiotherapie De 

Bundeling. 
 Cursusleider + NDT-tutor aan NDT-kindercursus Zuid-Limburg, vanaf 1981. Vanaf 

1990 senior-tutor. Vanaf 2005 gestalte gegeven aan de inhoudelijke verandering van 
de NDT kindercursus naar de cursus kinderneurorevalidatie onder auspiciën van het 
NPI ( Nederlands Paramedisch Instituut ) tevens docent aan deze cursus 

 Cursusleider + docent aan de cursus Fysiotherapie en ontwikkelingsstoornissen van 
0-2 jaar, vanaf 1991. 

 Docent aan cursus Zorg voor zuigelingen en kleuters in het kader van de 
huisartsengeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Limburg en Katholieke Universiteit 
Nijmegen, vanaf 1991. 

 Nascholing CB-artsen. 
 Nascholing oud FOK-cursisten in 1995. 
 Treasurer European Bobath Tutors Association, sinds 1994. 
 Mede-ontwerper profiel en leerplan van de NDT-therapeut. 
 Docent aan de Modulaire Opleiding Kinderfysiotherapie te Breda: 

o Deelnemer aan de ontwikkeling van de modulaire opleiding 
kinderfysiotherapie. 

o Module-coördinator van de Module Dysfuncties van 0-2 jaar. 
o Docent aan de modules: Normale ontwikkeling van 0-2 jaar, Dysfuncties van 

0-2 jaar en Informatieverwerkend systeem van 0-18 jaar. 
 Lid van het TIV team ( Team Integrale Vroeghulp). 
 Docent refresher-course NDT in Oostenrijk 1997 en 5 thema’s van de FOK-cursus in 

1998 
 Bijscholing aan wijkverpleegkundigen De Kempenstreek, normale ontwikkeling en de 

dysfuncties bij kinderen van 0-4 jaar, september 2000. 
 FOK cursus in de Mgr. Verrietstichting te Willemsstad. Curacao in 2004 
 FOK en CNA cursus in Zwitserland Aarau 2001, 2002 en Baden , 2006. 
 Meerdere tweedaagse cursussen verzorgd over DTF ( Directe Toegankelijkheid 

Fysiotherapie) in 2005 en 2006 onder auspiciën van de Master Opleiding 
Kinderfysiotherapie ( MOK ) , AVANS + Breda. 

 Mede – organisator van het SBOK lustrum congres CBO – EBRO richtlijn spasticiteit, 
maart 2008 te Maastricht.  

 Mede organisator en spreker op vele VOBZ studiedagen. 
 
 



Publicaties: 
 Fysiotherapie in de Zwakzinnigenzorg. Ned. Tijdschrift voor Kinderfysiotherapie, 

1981. 
 De Billenschuiver. Ned. Tijdschrift voor Kinderfysiotherapie, 1991. Tevens vertaald in 

Duits en Frans. 
 Torticollis, meer dan een halsstarrig probleem. Ned. Tijdschrift voor 

Kinderfysiotherapie, nr. 9, 1994 
 Observatie en onderzoek. De normale motorische ontwikkeling van 0-2 jaar. 

Theoretische analyse van de abnormale ontwikkeling. Klapper t.b.v. CB-artsen, 1993 
 Motorische stimulatie bij jonge kinderen met het syndroom van Down. Ned. Tijdschrift 

voor Kinderfysiotherapie, nr. 17, 1997, Tevens vertaald in Duits. 
 Torticollis of scheefhals meer dan een halsstarrig probleem. H.M.B. Crombag & J.F. 

Lim-Feyen, verkorte versie t.b.v. Tijdschrift Jeugd en Gezondheidszorg, nr. 4, 1997. 
 Dubio, ergo sum (ik twijfel, dus ik besta). Concept onderzoeksprotocol 

asymmetrische zuigeling. Ned. Tijdschrift voor kinderfysiotherapie, nr. 22, dec. 1998. 
 Billenschuiven, wil of kan ik niet anders. Peuter Post, oktober 1999. 
 Billenschuiven, wil of kan ik niet ander. Ned. Tijdschrift voor kinderfysiotherapie nr. 2, 

dec. 1999. 
 Leerboek Kinderfysiotherapie, Mentale retardatie, gedrags- en ontwikkelings-

stoornissen, hoofdstuk 19. Uitgegeven door Elsevier, november 2000, tweede 
herziene herdruk 2006 

 Kinderfysiotherapie bij kinderen van 0-2 jaar, een schematische weergave,december 
2005, ISBN : 90-9018771-5. 

 DTF-fecten, artikel over een rode vlaggen lijst ten behoeve van DTF ( Directe 
Toegankelijkheid) Nederlands Tijdschrift voor Kinderfysiotherapie,  maart 2007. 

 DTF-fecten , “ Over het hoofd gezien “ casusbeschrijving in het Nederlands Tijdschrift 
voor Kinderfysiotherapie, juni 2007 

 Rookvrije kinderfysiotherapie, casusbeschrijving onder rubriek prikkel in het 
Nederlands Tijdschrift voor Kinderfysiotherapie, juni 2007. 

 Hands on / Hands off, opiniestuk onder rubriek prikkel in het Nederlands Tijdschrift 
voor Kinderfysiotherapie , september 2007. 

 
Vakinhoudelijke interessegebieden/specialisaties: 
Mijn interesse gaat vooral uit naar het jonge kind ( 0 tot 3 jaar ) met allerlei vormen van 
dysfuncties en pathologie. In dat veld heb ik mij altijd bewogen , kinderen behandeld , 
ouders aangehoord , geïnstrueerd en bemoedigd. Van daaruit was het onderwijs geven 
en ontwikkelen van lesstof dienaangaande  een logische stap. 
Aansturen en organiseren van bijeenkomsten en studiedagen hebben ook mijn 
uitdrukkelijk interessegebied met het doel om consensus te bewerkstelligen.  
 
Onderscheidingen: 
Erelid werkgroep Vroegtijdige Onderkenning en Behandeling van Zuigelingen (VOBZ), 
11 maart 1999. 
Erelid van de European Bobath Tutors Association (EBTA) , september 2006 op het EBTA 
congres te Leuven. 
 
Rol/Functie/Taak bij de Stichting S.B.O.K.: 
Coördinator/ cursusleider van de cursus Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij 
Kinderen van 0 tot 2 jaar (F.O.K. cursus) en bestuurslid Stichting S.B.O.K. 
 
 


