Doelgroep
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor fysiotherapeuten.
Locatie
De Lindenhof, Zocherweg 9, 2613 ZT Delft
Accreditatie
Voor deze bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij het
KNGF.
Kosten
Inschrijvingsgeld bedraagt € 70,=
Aanmelding
U kunt zich aanmelden op de website van de afdeling
orthopedie:
http://www.orthopediedelft.nl/nl/Professionals/Symposium/
De inschrijving sluit op 13 maart 2013.

De Lindenhof Serie
Symposium fysiotherapie

Hand en Pols

Datum

woensdag 27 maart 2012

Tijdstip

17.30 uur

Locatie

De Lindenhof te Delft

Hand- en polspathologie en behandeling
Aandoeningen aan hand en pols komen vaak voor en zijn zeer
belemmerend in het dagelijks leven. Het Hand- en Polscentrum van
het Reinier de Graaf is uniek in de regio. Tijdens een multidisciplinair
spreekuur wordt nauw samengewerkt door de plastisch chirurg, de
traumachirurg en orthopedisch chirurg. Groot voordeel van het Handen polscentrum is dat patiënten met specifieke klachten snel door de
medisch specialist gezien en behandeld worden, die daarvoor de juiste
expertise heeft. Ook word er intensief samen gewerkt met
gespecialiseerde handfysiotherapeuten van de groep van Marijke
Vaske.

PROGRAMMA
17.30 uur

Ontvangst met buffet

18.30 uur

Welkom en opening
Hennie Verburg

Voorzitters: Gerald Kraan, Michiel Schuringa en Mark de Vries
18.40 uur

Fracturen van de hand en vingers
Mark de Vries

Tijdens deze avond willen wij u graag op de hoogte brengen van de
ontwikkeling op het gebied van behandeling van de hand en de pols.
Er wordt niet alleen gekeken naar de chirurgische behandelingen
maar ook die van de fysiotherapeut komen ruim aan bod.

19.00 uur

Fysiotherapie fracturen van de hand en vingers
Kim Wilhelm

19.15 uur

Discussie o.l.v. voorzitters

Wij nodigen u hiervoor van harte uit en hopen u te mogen begroeten
op 27 maart a.s.

19.25 uur

De instabiele pols
Gerald Kraan

Met vriendelijke groet,

19.45 uur

Fysiotherapie van de instabiele pols
Maaike van der Hoeven

20.00 uur

Discussie o.l.v. voorzitters

20.10 uur

Pauze

20.40 uur

Vingerluxaties
Michiel Schuringa

21.00 uur

Fysiotherapie van vingerluxaties
Robert-jan Wins

21.10 uur

Discussie o.l.v. voorzitters

21.20 uur

Workshops & Afsluitende borrel

Gerald Kraan, orthopedisch chirurg
Michiel Schuringa, plastisch chirurg
Mark de Vries, traumachirurg
Marijke Vaske, handfysiotherapeut

