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Dit “Pijnlijke Voetencongres” biedt u een afwisselend programma
met sprekers uit verschillende disciplines. De inbreng van zowel
fysiotherapeut, radioloog, manueeltherapeut, orthopedisch
chirurg, neuroloog, als anesthesioloog-pijn-bestrijder komen
aan de orde. Het doel van dit congres is om helderheid te
verschaffen over de diagnostiek en aanpak van dé pijnlijke
voeten met een helikoptervisie door de keten heen, waar ook
Dr. Henk Koning,
Pijnkliniek De Bilt

het patiënten perspectief aan de orde komt. Het doel is een
betere patiënten zorg met lessen ‘to be learned’.

Pijn van de voeten komt vaak voor. Circa een kwart van de vol-

Graag tot ziens op maandag 26 september aanstaande bij

wassenen heeft er last van. Naast pijn, kan er een belemmering

Van der Valk in Houten.

van het lopen en een verhoogd valrisico aanwezig zijn. Als
voetpijn gepaard gaat met een fors beperkte loopafstand heeft

Met vriendelijke groet,

het ook ernstige psychosociale gevolgen, zoals sociaal isolement

Henk Koning

en neerslachtigheid. Toch is er weinig medische aandacht voor
zowel de diagnostiek als de therapie van pijnlijke voeten.
Voor meer informatie en aanmelden:
Het vinden van de juiste oorzaak van voetklachten is moeilijk,

www.voetcongres.nl

de behandeling van de voetpijn is regelmatig teleurstellend,

Voor informatie en vragen: info@voetcongres.nl
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en de klachten zijn vaak hardnekkig. Zorgaanbieders worstelen
hiermee, ieder vanuit hun eigen vakgebied. Misschien kan meer

Inschrijfkosten:

aandacht voor een multidisciplinaire aanpak van pijnlijke voeten

Medisch specialisten:

de effectiviteit van behandeling doen toenemen.

Paramedici, artsen in opleiding en verpleegkundigen: € 180,00

€ 230,00

Programma Symposium Ochtend
Dagvoorzitter Dr. Maarten Schmitt
08.00 uur

Registratie Symposium - inloop met koffie en thee.

09.00 uur

Opening

09.10 uur

Wat doen pijnlijke voeten met je?
Epidemiologie en impact van voetklachten.

Dr. Maarten Schmitt,
Lector Bewegen naar Gezondheid Kenniscentrum
Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam

Op zoek naar de oorzaak.
Hoe beoordeelt de radioloog voetklachten?

Prof. Dr. Mario Maas,
radioloog Amsterdam UMC

09.50 uur

Dr. Henk Koning,
anesthesioloog/pijnspecialist Pijnkliniek De Bilt

10.30 uur KOFFIE-PAUZE en kennismaken met de commerciele partners
11.00 uur

Is het zenuwpijn?
Hoe beoordeelt en adviseert
een neuroloog bij voetklachten?

Maarten Liedorp,
Neuroloog Kliniek Lange Voorhout Rijswijk

11.40 uur

Metatarsalgie. What’s new?
Differentiaal diagnoses bij metatarsalgie.

Dr. Bella van Dalen,
orthopedisch chirurg Bergman Clinics Naarden

12.20 uur LUNCH met diverse ‘Speakers Corners’

Programma Symposium Middag
13.20 uur

14.00 uur

Is het de voet of de enkel?
Hoe beoordeelt en adviseert een
orthopeed bij voet- en enkelklachten?

Arthur Kleipool,
orthopedisch chirurg OLVG Amsterdam

Oefenen of manipuleren?
De fysiotherapeutische aanpak van voetklachten.

Dennis Noordzij,
fysiotherapeut, manueel therapeut, Master
sportfysiotherapeut Fysiotherapie Plus Rotterdam

14.40 uur Thee-pauze
15.10 uur

Echografie bij metatarsalgie
Beter inzicht in een veelvoorkomende klinische
puzzel met hoog resolutie echografie.

Robert Wonink,
MSK echografist Bergman Clinics Naarden

15.50 uur

Welke zenuw is het en hoe behandel je deze?
Hoe beoordeelt en adviseert een
anesthesioloog/pijnspecialist bij voetklachten.

Dr. Henk Koning,
anesthesioloog/pijnspecialist Pijnkliniek De Bilt

16.30 uur Gepaste afsluiting en even napraten met de sprekers en gasten.
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