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U kunt een keuze maken uit 2 van de 12

workshops

U kunt een keuze maken uit 2 van de 12

workshops

N.B.T.N.B.T.
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JO NIJS
Kinesitherapeut in het Universitair Ziekenhuis Brussel en gastprofessor
aan de Universiteit van Gotenburg (Zweden).

Begrijpen dat leefstijlfactoren voorname aangrijpingspunten zijn

voor de behandeling van aanhoudende schouderpijn;

Leefstijlfactoren relevant voor patiënten met aanhoudende

schouderpijn (her)kennen;

Begrijpen dat gerichte behandeling van slaapproblemen,

stressintolerantie en ongezonde voeding een essentieel onderdeel

vormen van de behandeling van aanhoudende schouderpijn;

Begrijpen dat ze als fysiotherapeut heel veel zelf kunnen

betekenen voor patiënten met aanhoudende schouderpijn, ook

zonder te kunnen terugvallen op een multidisciplinair

behandelteam.

Leefstijl en aanhoudende schouderpijn: ingrediënten voor een
gepersonaliseerde, multimodale behandeling
Na het volgen van deze voordracht zullen deelnemers:
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MAAIKE PELSMA 
Kinderfysiotherapeut Radboudumc.

Wat kunnen we leren van kinderrevalidatie?
Kinderrevalidatie: Wat kunnen wij als schoudertherapeuten leren van

de andere disciplines; met name de kinderrevalidatie, een sessie over

motorisch leren en impliciet trainen.
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TIM & MARK FALKE
Huisarts versus Orthopedisch chirurg.

Shoulder to schoulder

TOM & STEVEN CLAES
Schouder- en knie chirurg.

What runs in the family Claes?

4

PROF. DR. ANDREA EVERS
Hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en als
Medical Delta hoogleraar tevens verbonden aan de TU Delft en
Erasmus Universiteit Rotterdam.

Inzicht in de werking van placebo en nocebo effecten voor de

klinische praktijk

Begrijpen van de psychologische en neurobiologische

mechanismen van placebo en nocebo effecten

Leren van therapeutische technieken hoe het placebo en effect

optimaal in de praktijk ingezet kan worden en nocebo effecten

voorkomen kunnen worden

Woorden als Medicijn – Hoe het placebo effect kan bijdragen
aan betere zorg
Van veel reguliere behandelingen weten we niet wat de werkzame

ingrediënten zijn. Zo kan het effect van een placebopil even groot zijn

als bijvoorbeeld een antidepressivum of een pijnstiller.  De effecten

van veel behandelingen in de gezondheidszorg worden dan ook voor

een deel verklaard door andere factoren dan het middel of de

behandeling zelf.

Leerdoelen
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WIM DANKAERTS
Professor KU Leuven.

Cognitieve Functionele Therapie (CFT) ontwikkelde zich initieel als

een geïntegreerde managementbenadering voor de aanpak van

lage rugpijn.

Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de klinisch praktijk

benaderen MSK-pijn te vaak als afzonderlijke entiteiten. Om

hoogwaardige zorg te bieden, wordt een verschuiving

gesuggereerd voor de aanpak bij MSK-klachten, inclusief acties

voor clinici.

Deze presentatie zal aantonen dat de principes van CFT kunnen

worden geïntegreerd bij personen met schouderpijn binnen een

‘high value care’ aanpak.

Kunnen we CFT ‘copy/pasten’ en integreren als high value care
management bij schouder pijn?
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AMY DE HAAR-HOLLEMAN
Medisch Oncoloog, UZ Brussel, Jette, België.

Schouderpijn en maligne aandoeningen
Schouderpijn is een frequent voorkomende klacht in de klinische

praktijk. Meestal is er een relatief onschuldige onderliggende

verklaring, maar heel soms zijn schouderklachten het eerste symptoom

van een maligne aandoening. Gezien de zeldzaamheid van een

onderliggende maligne aandoening als oorzaak voor schouderpijn is

dit iets wat frequent gemist wordt en derhalve voor veel vertraging

kan worden in de diagnostiek en behandeling van deze maligniteit.

Om iets meer maligne oorzaken van schouderpijn te weten te komen

passeren in deze workshop 4 maligne verklaringen voor schouderpijn

de revue.
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BEATE DEJACO
Fysiotherapeute, projectmedewerker Kenniscentrum, intern
leercoach. Specialisatie: Manuele therapie, sportfysiotherapie.

Virtual reality? Wéér een hype? Of de nieuwe realiteit in de
revalidatie van schouderklachten?
Virtual Reality is een technologische toepassing die zich in een

razend tempo ontwikkelt en steeds meer zijn weg vindt in de wereld

van de gezondheidszorg.

VR wordt in de educatie van zorgpersoneel al geruime tijd

toegepast en de ontwikkeling van VR als diagnostisch en

interventiemiddel is volop gaande.

In deze workshop wordt ingegaan op de historische ontwikkeling

van virtual reality tot nu toe. Er volgt een uitleg over de

verschillende vormen van VR en de daaraan gekoppelde, mogelijke

werkingsmechanismen. Er wordt ingegaan op de toepassingen in de

gezondheidszorg en de mogelijkheden ervan in de musculoskeletale

schouderrevalidatie. Tijdens de workshop is er de mogelijkheid de

3D wereld te ervaren en de bezoeker mag zelf bepalen:

VIRTUAL REALIY. EEN HYPE? OF DE NIEUWE REALITEIT?

PROF. DR. PAUL VAN WILGEN
Fysiotherapeut, psycholoog en epidemioloog.

Transcare Groningen
VU Brussel PAIN onderzoeksgroep
Pain in motion internationale onderzoekgroep
(www.paininmotion.be)

In deze workshop zal worden gedemonstreerd hoe in de praktijk het

onderzoek bij chronische pijn eruit ziet en hoe pijneducatie kan

worden toegepast in de behandeling. Middels verschillende

pijnmodellen en metaforen wordt in een interactieve workshop

deelnemers meegenomen in de toepassing van pijneducatie.
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DR. JEROEN DE JONG
Head of Science / Development van Het Rughuis en PHI,
gespecialiseerde GGZ instellingen, en verbonden aan de vakgroep
revalidatiegeneeskunde Maastricht University.

Exposure in Vivo bij chronische pijn: Wanneer en Hoe?
Tijdens de presentatie wordt duidelijk gemaakt hoe patiënten met

chronische pijnklachten verstrikt kunnen raken in een neerwaartse

negatieve spiraal, beginnend bij catastrofale verkeerde

interpretaties van pijn uiteindelijk resulterend in een negatief affect.

Exposure in Vivo kan deze patiënten helpen uit deze negatieve

spiraal te komen.

DR. EDWIN DE RAAIJ
Dr. EFIC / IASP pijn fysiotherapeut | Manueel therapeut |
Fysiotherapiewetenschapper | PhD VUmc Amsterdam Faculteit der
Geneeskunde.

Perceptie, placebo, nocebo en verwachtingen
Jouw behandeling voor mensen met schouderpijn kan verrijkt

worden door te gluren bij de buren. De kennis die bijvoorbeeld over

lage rugpijn is ontwikkeld in de afgelopen jaren kan ook toegepast

worden op het behandelen van schouderpijn.

In deze workshop ga jij met perceptie, placebo, nocebo en

verwachtingen aan het werk.

Want, jij hebt veel invloed door jouw onderzoek en behandeling op

hoe de cliënt schouderpijn bij bewegen ervaart. En daarbij

beïnvloed jij de perceptie via placebo, nocebo en verwachtingen.



WORKSHOPS
SCHOUDERCONGRES 2022

8

DR. JOERI CALSIUS 
Klinisch psycholoog (PhD.) en kinesitherapeut.

Het myofasciale lichaam als blauwdruk bij stress en trauma 
Wat kunnen we leren vanuit psychologisch perspectief?

In deze workshop focussen we op een psychosomatisch fenomeen

dat therapeuten al langer bezig houdt, namelijk hoe kan stress- of

traumagerelateerde spanning zich vastzetten in het myofasciale

lichaam. En minstens zo interessant, hoe geraakt deze spanning er

ook weer uit? Op zoek naar antwoorden gaan we aan slag vanuit

een ontwikkelingspsychologisch perspectief op het lichaam. We

introduceren ‘het gelaagde lichaam’ als een werkconcept om het

myofasciale lichaam in de praktijk beter te begrijpen als een

blauwdruk voor traumatische spanning. Tot slot wagen we ons aan

een vertaalslag voor de kinesitherapeutisch praktijk met focus op de

schouderregio en haar myofasciale relaties.

ANKE VAN BLADEL
Postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent, Fysiotherapeut
UZ Gent afdeling Acquired Brain Injury.

Neurorevalidatie



KARIN HEKMAN
Voorzitter SNN

KEVIN KUPPENS
Voorzitter SNV

ERWIN VAN MERODE
Penningmeester SNN

CÉLINE LABIE

ODETTE DE BEER
013-544 00 13
Info@excelcs.nl

CONGRESCOMMISSIE

INITIATIEFNEMERS:

9

GEGEVENS
CONGRESCENTRUM 1931
Oude Engelenseweg 1

5222 AA 's-Hertogenbosch



GOUDEN SPONSORS

10

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door: 



ZILVEREN SPONSORS
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Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door: 



BRONZEN SPONSORS
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Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door: 

LOSSE STANDHOUDER
Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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