
 

 

Voorinschrijving  voor het congres op 18 juni  a.s. in Hotel Houten  

Myofasciale pijn en dry needling:  ‘evidence’ en de dagelijkse praktijk. 
 
Op deze studiedag wordt door binnen- en buitenlandse sprekers de stand van zaken 
besproken ten aanzien van myofasciale pijn (MP): het organisch substraat, de aetiologie, de 
diagnostiek, onderhoudende factoren en ook de therapie, met name dry needling (DN). 

Programma*: 
8.30  -  9.00       Ontvangst en registratie voor het congres. 
9.00                    Opening door de dagvoorzitter Dr. H.G.A. Hacking revalidatiearts 
9:15   - 10.00     Dr. Barbara Cagnie - Belgie  - Changes in microcirculation of the trapezius 
                            muscle during a prolonged computer task and the effect of dry needling. 
10.00 - 10.45     Drs. Vincent Dewitte - Belgie - Physiological effects of dry needling. 
10.45 - 11.15     Koffie/thee pauze 
11.15 - 12.00     Dr. Jennifer Chu - USA - MP: When to needle and when not to needle? 
12.00 - 12.45     Dr. Jan Dommerholt - USA - Trigger point dry needling - the scientific basis. 
12.45 - 13.00     Panel discussie en gelegenheid tot vragen stellen. 
13.00 - 14.00     Lunch pauze 
14.00 - 14.20     Marc Paantjens – DN i.c.m. adductorenmanipulatie bij patiënt met                                             
                                                             langdurige adductoren-gerelateerde liespijn.  
14.20 - 14.40     Cecile Rost - DN bij bekkenproblemen postpartum: een nuttige interventie. 
14.40 - 15.00     Dr. Gee van Enst - sportarts - Wat kunnen laboratoriumwaarden voor een  
                                                                              topsporter betekenen? 
15.00 - 15.30     Koffie/thee pauze 
15.30 - 15.50     Vincent Wijburg - DN bij aspecifieke acute lage rugpijn. 
15.50 - 16.10     Jurjen Ament - orofaciaal ft - onderwerp nader bekend te maken. 
16.10 - 16.30     Frank Timmermans – Een casus ‘MPS en DN patiënt’ met aansluitend de aan- 
                                                                    kondiging van  de MPS- en DN aanmoedigingsprijs. 
16.30 - 16.45     Panel discussie en gelegenheid tot vragen stellen.                                                                     
16.45 - 17.00     Afsluiting met aansluitend borrel.  
  

Aanmelding door overmaking  via rekening nummer ING 2013219 tav Frank Timmermans te 
Canada en ovv: ‘congres’ en je naam en emailadres erbij aub.  
 
Schrijft u zich in voor 15 april a.s. dan betaalt u € 175,- ; daarna is het € 225,-   
 
U ontvangt een bevestigingsmail met  een bijgevoegd  registratieformulier. Alle velden 
moeten worden ingevuld om in aanmerking te komen voor de accreditatie**.   
 
* Wijzigingen voorbehouden. 
**KNGF accreditatie voor algemeen practicus en andere registers wordt aangevraagd. 

http://www.hotelhouten.nl/
http://www.antoniusziekenhuis.nl/directnaar/uwspecialistzoeken/revalidatiegeneeskunde/hacking_hga/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=cagnie
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chu%20J%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=14758296
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=jan+dommerholt+myofascial
http://www.linkedin.com/pub/marc-paantjens/12/a49/381
http://www.bekkentherapie.nl/
http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/alle-rubrieken-/lezersbijdragen-1/arts-en-olympier/olympisch-portret/116708/gee-van-enst.htm
http://www.fysiotherapiewijburg.nl/index.php/praktijk-fysiotherapie-wijburg
http://fysiotherapie.lwdzuid.nl/wie-zijn-wij/jurjen-ament/
http://www.dryneedling.nl/pages/cursusinformatie/cursusleiding-docent.php

