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INHOUD SYMPOSIUM
Verschillende centraal neurologische aandoeningen zoals hersenletsel, ruggenmergsyndromen en multiple 
sclerose kunnen gepaard gaan met het ontwikkelen van spasticiteit. Spasticiteit kan leiden tot pijnlijke  
contracturen, handfunctie- en loopproblemen, risico’s op vallen. daarnaast kan spasticiteit ook in de chronische 
fase problemen geven.
als afdeling adelante revalidatie streven wij naar een zorgproces spasticiteit gebaseerd op het Stepped Care 
model. Hierin krijgt de volwassen patiënt met hinderlijke spasticiteit de minst intensieve, maximaal effectieve 
zorg op de juiste plek in de keten. Het zorgproces kan daarmee aansluiten op de triple aim doelstelling die ook 
in nederland steeds meer navolging vindt: verbeteren van kwaliteit van de zorg, verbeteren van de gezondheid 
en verlagen van de kosten.

DOEL
Het symposium heeft als doel de samenwerking en afstemming met verwijzers, paramedici en zorgverzekeraars 
hierover te verbeteren en de communicatie over dit onderwerp te helpen bevorderen.                                                     
                                                                                                                                   
DOELGROEPEN
Huisartsen, revalidatieartsen, neurologen, geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk  
gehandicapten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, physician assistans.

prIJS:  € 50,00

INSCHRIJVEN en BETALEN
Inschrijven is mogelijk via: m.probst@adelante-zorggroep.nl
onder vermelding van naam, adres, woonplaats, tel. nummer, e-mailadres en als onderwerp: 
SympoSium SpaSticiteit
na aanmelding ontvangt u een factuur. 
Inschrijven is mogelijk tot 01-06-2018

ACCREDITATIE IS AANGEVRAAGD VOOR:
aBC cluster 1, Vra, nVn, KngF, nVKg, adap en napa.

CONTACTGEGEVENS:
adelante revalidatie locatie Venlo
tegelseweg 210, 5912 Bl Venlo
e: b.neelen@adelante-zorggroep.nl / l.teunissen@adelante-zorggroep.nl 

PROGRAMMA:

13.00: oNtVaNGSt met LuNcH

13.40:  WeLKom
 dhr. B. neelen en mevr. l. teunissen

13.45:  RicHtLIJN  ceReBRaLe eN/oF SpiNaLe SpaSticiteit
               Mevr. n. Hofmeyer, revalidatiearts adelante Venlo 
   
14.30: 1-DaG tRaJect FuNctioNeLe DiaGNoStieK BIJ SpaSticiteit
 Mevr. J. Verlinden, MSc  neurorevalidatie io adelante Venlo
 Fysiotherapeut adelante Venlo

15.15: HeeFt VRoeGe HeRKeNNiNG eN BeHaNDeLiNG VaN SpaSticiteit Na cVa 
 eFFect op De ReVaLiDatie?
 dhr M. wijffels, revalidatiearts rijndam revalidatie
 landelijke werkgroep Vra, Kennisnetwerk CVa nederland

16.00: pauZe met de mogelijkheid tot bezoeken stands
 demonstratie rgS door firma willpharma
 rgS: rehabilitation gaming System: een wetenschappelijk bewezen virtual
 reality neurorevalidatie oplossing voor het functioneel herstel na hersenletsel

16.30: ‘HeRe iS my Data ‘: patiënt gecentreerde spasticiteitsmonitoring in the cloud
 dhr. H. Kerstens MSc, docent Fysiotherapie Han
 promovendus Han/radboudumc, lid expertgroep neurorevalidatie npi

17.15: oRtHopeDiScHe iNteRVeNtieS BIJ SpaSticiteit
 Spreker nog niet definitief bekend

18.00 :  aFSLuitiNG

18.15:  BoRReL

ADELANTE REVALIDATIE, LOCATIE VENLO
wOENSDAG 27 jUNI 2018 VAN 13.00 – 18.00 UUR 
AUDITORIUM RABOBANK VENLO
noorderpoort 15, 5916 pJ Venlo

Venlo e.o.

Venlo e.o.


