Congres op 12 oktober in Hotel Houten
‘Myofascial pain and dry needling:
further evidence’
Op deze vierde studiedag wordt de meest recente research gepresenteerd door deze
toonaangevende auteurs. Klik op de naam en presentatie voor meer informatie*
8.30 - 9.00 uur Registratie en opening van het congres
9.00 - 10.30 uur Dr. Jay Shah and Dr. John Srbely
		
The Role of Central Sensitization and Neurogenic Mechanisms
in the Pathophysiology and Management of Myofascial Trigger
Points and Chronic Neuromusculoskeletal Pain
10.30 - 11.00 uur Coffee break - please visit our sponsors

Op zaterdagochtend
13 oktober is er een fascia
workshop met Dr. Antonio
Stecco voor € 150,-.

11.00 - 11.45 uur Dr. Antonio Stecco - Fascia anatomy
11.45 - 12.30 uur Dr. Jan Dommerholt - Trigger Point Dry Needling:
		
Update on Scientific Criteria and Interrater Reliability
12.30 - 13.30 uur Lunch - please visit our sponsors
13.30 - 14.15 uur Dr. Antonio Stecco - Fascia disorders
14.15 - 15.00 uur Dr. Jan Dommerholt - Adverse events and Dry Needling
15.00 - 15.30 uur Coffee break - please visit our sponsors

Ook is er een workshop
met Drs. Shah en Srbely
op 13 oktober tussen
9.00 en 18.00 uur
voor € 300,- (wachtlijst).

15.30 - 16.15 uur Dr. John Srbely - Mechanisms and therapeutic management of
		
Myofascial Trigger Points and Myofascial Pain
16.15 - 17.00 uur Ernst van der Wijk - From ‘triggerpoint to training’: a fascia pathway
17.00 - 17.30 uur Panel discussie en afsluiting

Schrijft u zich in voor 1 oktober
dan betaalt u € 200;
daarna wordt het € 250,-

Klik op de dik gedrukte
tekst voor meer informatie.
Heeft u belangstelling?
Stuur een email naar
info@dryneedling.nl
met uw keuze.

Aanmelding kan via overmaking via NL02INGB0002013219 (BIC is INGBNL2A) tav Frank Timmermans ovv:
‘congres’ met uw naam en emailadres (gebruik + ipv @).
Na uw betaling ontvangt u een Excelformulier voor de verwerking van de accreditatie.
KNGF accreditatie zal weer worden aangevraagd voor de registers: Algemeen Practicus, Manueel therapeut
en Sportfysiotherapeut. U krijgt geen getuigschrift of betalingsbewijs; indien gewenst kan dit wel via email.

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

Inhoud in Vorm!

