
Symposium

Doelgroep: fysiotherapeuten, orthopedisch chirurgen
Wanneer: 04 oktober 2018
Plaats: Jeroen Bosch ziekenhuis ‘s-Hertogenbosch (volg route auditiorium)
Ontvangst: Vanaf 18.00 uur met lichte broodmaaltijd
Aanvang: 19.00 uur
Einde: 22.00 uur | aansluitend: drankje
Kosten: € 40 voor leden SNNB, €50 voor niet-leden SNNB
Aanmelden graag voor 17 september via de website van het Schoudernetwerk Noord-Brabant:
www.schouderfysiotherapie.nl | Accreditatie voor fysiotherapeuten is aangevraagd.

Schoudernetwerk Noord-Brabant nodigt u uit om ons tweejaarlijks symposium bij te wonen op 4 oktober
2018. Wij zijn verheugd met de aanwezigheid van de sprekers Anju Jaggi en Kevin Kuppens.

Anju Jaggi is als schouderspecialist verbonden aan het Royal National Orthopaedic Hospital in Londen.
Naast het behandelen van patienten, doet ze veel research naar schouderaandoeningen, in het
bijzonder instabiliteit. Ook speelt zij een actieve rol binnen Eusser.

Kevin Kuppens is sportfysiotherapeut gespecialiseerd in musculoskeletale fysiotherapie. Daarnaast doet
hij promotieonderzoek naar chronische schouderklachten bij sporters en muzikanten. Ook is hij
voorzitter van het Schoudernetwerk Vlaanderen.

Inhoud symposium

Er is in toenemende mate evidentie dat de meerderheid van de schouderdysfuncties conservatief
behandeld zouden kunnen worden. Echter, is er veel discussie rondom de invulling van de
fysiotherapeutische behandeling, met name de specifieke invulling van de oefentherapie.
Muskuloskeletale pijn is multidimensionaal, hetgeen vraagt om aandacht voor het biopsychosociale
aspect.

Dit symposium geeft inzicht in “getting it right the first time” om de juiste behandeling, voor de juiste
patiënt, op het juiste moment te verzekeren, zodat een optimaal klinisch resultaat behaald wordt.

Getting it right the first time
Luisteren naar de patiënt – inzicht in de persoon en de klacht
Communicatie – aandacht voor de impact van taalgebruik en uitleg aan patiënt
Analyseren van bewegingsstrategieën, zodat oefentherapie specifiek wordt voor de
aanwezige dysfunctie
Voorkomen van een louter biomechanische benadering

Begrijpen waarom sommige patienten niet reageren op de therapie
Motivatie van de patiënt
Opvattingen van de patiënt
De schouder is niet de primaire oorzaak
Nociceptieve vs. niet-nociceptieve pijn (pijn vanuit andere regio dan schouder, bv.
brein/perifere sensitisatie)

Klinisch handelen baseren op actuele evidentie.

"Getting it right the first time"
Understanding the non-responders to treatment
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