Iedereen heeft ze! Maar hoe kun je ze helpen?
Uitnodiging voor het minisymposium Chronische Pijn in Den Haag*
Chronische Pijnpatiënten zijn er volop in de dagelijkse praktijk. In onderstaande Multidisciplinaire
Scholing krijgt u veel nieuwe en toepasbare informatie, zodat u na afloop met die chronische pijnpatiënt in
uw praktijk weer alle kanten uit kunt.
Eind september is de Landelijke Week van de Pijn. Daarom hebben we een geaccrediteerde nascholing
georganiseerd voor huisartsen, SOG's, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, psychologen
en POH GGZ in het (volledig vernieuwde) Sophia revalidatiecentrum in Den Haag. De nascholing gaat over
NIEUWE INZICHTEN in chronische pijn.
Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper en schrijver van o.a. het boek Pijn, Waarom?, zal het
minisymposium openen. Hij is expert op het ontregelde neurale pijnsysteem en gaat het hebben over de
neurowetenschappelijke verklaringen voor chronische pijn en de onderbouwing van de nietfarmacologische vormen van aanpak, waardoor de patiënt zelf zo lang mogelijk de regie over zijn pijn
houdt. Na de opening volgen er 2 workshops naar keuze:
Workshop 1:
Acceptance and Commitment Therapy ( ACT ) bij chronische pijn door Dr. Peter Heuts, revalidatiearts bij
Adelante.
Workshop 2:
Pillen en Prikken door Dr. Matthias Pantel, anesthesioloog aan de Pijnpoli van het HagaZiekenhuis.
Workshop 3:
Chronische pijn belicht vanuit de reumatologie, diagnose en behandelmogelijkheden, door Florus van der
Giesen PA reumatologie HagaZiekenhuis, i.s.m. Marlies den Drijver, reumaconsulent HWW, Marlies
Diepstraten, reumaconsulent MCH-Bronovo en Silly Roos-Dijkhuizen, coördinator Netwerk Chronische Pijn
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.
Workshop 4:
De Landelijke Zorgstandaard Chronische Pijn en het biopsychosociale model belicht door een therapeut
van het MDT Sophia Revalidatiecentrum.
Bij deze nodig ik u uit om uzelf, uw POH, uw samenwerkende FT/OT of psycholoog in te schrijven voor
deze fantastische scholing waarbij de eerste aanzet tot een locale transmurale afspraak kan worden
gemaakt!

Datum: Dinsdag 27 september 2016

Locatie: Sophia Revalidatiecentrum Vrederustlaan 180, 2543 SW te Den Haag
Accreditatie: 4 punten
Kosten: € 175,- voor huisartsen, FT/OT , SOG’s, revalidatieartsen en psychologen, € 135,- voor POH’s.
Tijdschema:
16.00 uur – 16.30 uur Inschrijving
16.30 uur – 17.15 uur Lezing door Ben van Cranenburgh
17.15 uur – 18.15 uur 1e workshopronde
18.15 uur – 19.00 uur diner/buffet
19.00 uur – 19.20 uur presentatie over het Sophia Revalidatiecentrum
19.20 uur – 20.20 uur 2e workshopronde, aansluitend koffie in plenaire zaal
20.30 uur – 21.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter ( Eric Warmenhoven ), terugkoppeling vanuit
de workshops en start maken naar meer samenwerking en meer consensus bij behandelen van chronische
pijn.
Aanmelden:
Schrijf u in via deze link voor deze bijzondere nascholing!
Eric Warmenhoven

*Dit symposium wordt georganiseerd vanuit de WDH in samenwerking met het Netwerk Chronische Pijn
Oefentherapeuten Den Haag/Delft en de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

http://www.deweekvandepijn.nl/de-week/

