Congres op 18 juni in Hotel Houten
‘Myofascial pain and dry needling:
the ongoing evidence’
Op deze derde studiedag wordt de meest recente research gepresenteerd door deze
toonaangevende onderzoekers en sprekers. Klik op de links voor meer informatie*
8.15 - 9.00 uur Ontvangst en registratie voor het congres.
9.00 - 9.15 uur Opening door de dagvoorzitter.
9.15 - 10.00 uur Dry needling for neurological conditions.
		 Prof. Dr. César Fernández de las Peñas – Spain.
10.00 - 10.45 uur EMG activity in the upper trapezius muscle before, during and
		 after dry needling. Kayleigh De Meulemeester PT – Belgium.
10.45 - 11.15 uur Koffie-thee pauze – please visit our sponsors.
11.15 - 12.00 uur Dry Needling Alters Trigger Points in the Upper Trapezius Muscle
		 and Reduces Chronic Myofascial Pain. Dr. Jay Shah – USA.
12.00 - 12.45 uur Pain neuroscience and chronic musculoskeletal pain:
		 Recent developments. Prof. Dr. Jo Nijs – Belgium.
12.45 - 13.45 uur Lunch.
13.45 - 14.30 uur Ultrasound guided and cadaveric studies of dry needling.
		 Prof. Dr. César Fernández de las Peñas – Spain.
14.30 – 15.15 uur Current advances in myofascial neck shoulder pain.
		 Prof. Dr. Barbara Cagnie – Belgium.
15.15 - 15.45 uur Koffie-thee pauze – please visit our sponsors.
15.45 - 16.30 uur The subacromial impingement syndrome: sense or nonsense?
		 Dr. Carel Bron – The Netherlands.
16.30 - 17.15 uur Current concepts in clinical reasoning for MTrPs: pain mechanisms
		 and motor control deficits. Enrique LLuch PT – Spain.
17.15 - 17.45 uur Panel discussie met de gelegenheid tot het stellen van vragen.
17.45 - 18.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter.

Vrijdagavond 17 juni
worden twee interessante
workshops gehouden:
‘Clinical Reasoning for
Identification of Trigger
Points in Headache’ door
Prof. Dr. César Fernández
de las Peñas
en
‘Chronic Myofascial Pain
and Spinal Segmental
Sensitization: Integrating
Pain Mechanisms with
Objective Physical Findings
and Treatment Strategies’
door Dr. Jay Shah.
Inschrijving voor de
workshops wordt
apart aangeboden.

Schrijft u zich in voor 1 april dan betaalt
u € 200; daarna wordt het € 250,Aanmelding kan via overmaking via NL02INGB0002013219 (BIC is INGBNL2A) tav Frank Timmermans ovv:
‘congres’ met uw naam en emailadres (gebruik + ipv @). KNGF accreditatie zal worden aangevraagd voor
de registers: Algemeen Practicus, Manueel therapeut, Sportfysiotherapeut en Orofaciaal therapeut.
Na uw betaling ontvangt u een formulier voor de verwerking van de accreditatie. U krijgt geen
getuigschrift of betalingsbewijs; indien gewenst kan dit via email.

Graag tot ziens in Hotel Houten!
www.dryneedling.nl

Inhoud in Vorm!

