Nakomdag 1 februari 2019
Op vrijdag 1 februari 2019 organiseert Fysiotek samen met de firma Bauerfeind een nakomdag.
Wij willen u graag uitnodigen om hieraan deel te nemen.
Het thema van deze dag is lip- en lymfoedeem, het naadje van de kous en zal plaatsvinden in
Nieuwegein. In het programma wordt ruimschoots aandacht besteed aan de inzet van therapeutisch
elastische kousen bij deze specifieke patiëntengroep.
Programma vrijdag 1 februari 2019
Tijd
Onderwerp
09.00 – 09.30 uur
Ontvangst en registratie
09.30 – 09.45 uur
Openingswoord

09.45 – 10.30 uur

10.30 – 11.15 uur

Een interview tussen een
oedeemtherapeut en een
dermatoloog:
Hoe matchen we de
eisen die door beiden
gesteld worden aan de
therapeutische
behandeling van lip- en
lymfoedeem-patiënten
met betrekking tot
compressietherapie?
De nieuwste
behandelmethoden voor
lymfoedeem in de arm.

11.15 – 11.35 uur
11.35 – 12.20 uur

Pauze
Ervaringen en resultaten
bij een multi-disciplinaire
aanpak van lipoedeem.

12.20 – 12.30 uur
12.30 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur

Uitleg middagprogramma
Lunchpauze
Workshop 1*: Bespreken
huiswerk en casuïstiek
lip- en lymfoedeem.
Workshop 2*:
Aanmeten armkous en
handschoen.
Pauze
Workshop 3*:
Aanmeten beenkous, met
nadruk op het
broekgedeelte.
Examen
Afsluiting en borrel

14.15 – 15.00 uur
15.00 – 15.20 uur
15.20 – 16.05 uur

16.05 – 16.30 uur
16.30 uur

Spreker
C. Stuyt namens
Fysiotek, A.J. Dieleman
en D. van Eeckhout
namens Bauerfeind
Drs.Tim Wentel,
dermatoloog Pellegrinus
Kliniek
&
Drs. Tim Decock,
kinesitherapeut
Lymfehuis Antwerpen /
Kinepraktijk Willebroek

Dr. Stefan Hummelink,
Technisch
geneeskundige
Radboud UMC, afdeling
Plastische Chirurgie
Mw. Lisette
Schelbergen,
oedeemtherapeute
Fysio- en Manuele
therapie Amerongen
D. van Eeckhout

Zaal
Hal en restaurant
Albatros, plenair

Albatros, plenair

Albatros, plenair

Restaurant
Albatros, plenair

Team Bauerfeind

Albatros, plenair
Restaurant
Boei, Werf, Pelikaan

Team Bauerfeind

Boei, Werf, Pelikaan

Team Bauerfeind

Restaurant
Boei, Werf, Pelikaan

D. van Eeckhout

Albatros, plenair
Restaurant

Locatie
Vergadercentrum ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein. Telefoon: 030 60 644 48.
Bereikbaarheid Vergadercentrum ’t Veerhuis Nieuwegein:

Met de auto: ’t Veerhuis ligt op 800 m van afslag 10 van de A2 (afslag Nieuwegein Zuid).
Rondom ’t Veerhuis is voldoende gratis parkeergelegenheid.
Openbaar vervoer: Vanaf Utrecht CS is ’t Veerhuis in een klein half uurtje bereikbaar via tramhalte
Jaarbeursplein, perron H sneltram U-OV 60. Je stapt uit bij tramhalte Nieuwegein-Zuid en wandelt
binnen 4 minuten naar ’t Veerhuis.
Voorbereiding
Ter voorbereiding op de scholing ontvangen de deelnemers een huiswerkopdracht. Na inschrijving
wordt deze opdracht, voor aanvang van de nakomdag via de e-learning omgeving van Fysiotek
aangeboden. De huiswerkopdracht bestaat o.a. uit een multiple choice toets m.b.t. meetpunten voor
het aanmeten van een handschoen en armkous en het broekgedeelte van een beenkous.
Kosten en aantal plaatsen
De scholingsdag wordt u kosteloos aangeboden en het aantal deelnemers is beperkt. Juist omdat het
aantal plaatsen beperkt is, hebben we in overleg besloten om een annuleringsbedrag van € 25,- in
rekening te brengen als u na inschrijving zonder tijdige annulering besluit om niet deel te nemen.
De firma Bauerfeind en FysioTek denken u een interessant, nuttig en ook leuk programma aan te
kunnen bieden. Accreditatie voor het programma wordt aangevraagd bij het ADAP en het KNGF.
Graag horen we voor 21 december of u wel of niet van plan bent deel te nemen aan deze nakomdag.
Aanmelden- of afmelden kan via onze online aanmelding procedure, via onderstaande link:

Aanmeldingsformulier
We hopen snel iets van u te horen en hopelijk tot ziens op vrijdag 1 februari 2019 a.s.

Kees Stuyt
FysioTek

Yvonne van Velzen
Bauerfeind

