Studiedag voor fysiotherapeuten
en sportfysiotherapeuten

Sportspecifieke blessures
op het spreekuur
van de fysiotherapeut

Vrijdag 04.11.2022
KNVB Campus, Zeist

Aanmelden op

WWW.MARKTWO.NL

Accreditatie voor 5 uur aangevraagd bij
het KNGF en Keurmerk Fysiotherapie

Beste
collega,
Op vrijdag 4 november a.s. gaan we op de KNVB Campus in Zeist de strijd aan met een
serie ‘Sportspecifieke blessures’ die zich regelmatig op het spreekuur van de (sport)
fysiotherapeut aandienen. Vorig jaar november hebben we in het bijzijn van ruim 200
collega’s in de Amsterdam Arena uitgebreid aandacht besteed aan de preventie en
behandeling van voetbalblessures. Deze keer gaat het niet over voetbal maar over
blessurerisico van sporten zoals skateboarden, klim- en bergsporten, honk- en softbal,
turnen, dansen, handballen, tennissen en padel.
Sport is magisch en verslavend. Het brengt ons samen, ontroest de rust en laat de endorfines vrijkomen. Die
geven je dat gelukkige gevoel tijdens sporten. En daar kunnen we geen blessures bij gebruiken. En dus gaan we
op 4 november terug naar de basis. Om te beginnen: wat zijn de belangrijkste kenmerken van al deze sporten en
wat moet je er voor doen – en laten – om er goed in te worden? Waar zitten de grootste blessurerisico’s en met
wat voor klachten komen deze sporters bij de fysiotherapeut? Hoe wordt een elleboogblessure bij een tennisser
verholpen, wat kan er gedaan worden aan een voetkwetsuur van een balletdanser, hoe behandel je een schoolslagknie, wat is een werpende schouder bij een handballer, hoe herstel je als turnsporter van verrekkingen en
ontwrichtingen, enz.
En natuurlijk alle aandacht voor het voorkomen van deze blessures.
We onderbreken het Sportspecifieke programma voor een rondleiding (in groepen) door het Voetbal Medisch
Centrum op de KNVB Campus.
Aarzel niet en schrijf je in voor deze bijzondere studiedag.
Edwin Goedhart, dagvoorzitter, bondsarts van Oranje en manager van het Voetbal Medisch Centrum

Programma
09.00-09.30 uur

Ontvangst en registratie

09.30-09.45 uur

Welkom, opening en korte toelichting
Edwin Goedhart, bondsarts Nederlands elftal, KNVB

09.45-10.30 uur

Skateboard blessures
Kim Blewanus, sportfysiotherapeut, KNVB

10.30-11.15 uur

Klimblessures
Mathieu Ceron, handtherapeut, FysioHolland

11.15-11.45 uur

PAUZE EN RONDLEIDING

11.45-12.30 uur

Turnblessures
Liesbeth Lim, sportarts, Sportmedisch Adviescentrum (SMA)

12.30-13.15 uur

Dansblessures
Duncan Meuffels, orthopedisch chirurg, Erasmus MC

13.15-14.00 uur

LUNCH EN RONDLEIDING

14.00-14.45 uur

Honkbal- en softbalblessures
Bas Besselink, sportfysiotherapeut, Fysio Cura Plaza en Nederlandse honk- en
softbalselecties

14.45-15.30 uur

Handbalblessures
Herman Tol, fysiotherapeut, lid van handbalfysio.nl en oud handbalinternational

15.30-15.45 uur

KORTE PAUZE

15.45-16.30 uur

Tennis- en padelblessures
Naam spreker volgt

16.30 uur

RONDLEIDING, NAPRATEN EN DRANKJE		

Algemene
informatie
Wanneer en waar?
Vrijdag 4 november 2022 op de KNVB Campus, Woudenbergseweg 56-58 te Zeist.
Parkeren?
Op de KNVB Campus kunt u gratis parkeren. Op het terrein is de ingang naar P1 direct na de entree rechts naar
beneden. Wanneer P1 vol is, kan er aan de overkant van de provinciale weg worden geparkeerd, bij de sportvelden,
op P3.
Voor wie is deze studiedag bedoeld?
Deze studiedag is bedoeld voor fysiotherapeuten en sportfysiotherapeuten.
Wat kost deze studiedag?
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen Euro 285. Mark Two Academy is als geregistreerde
instelling voor kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.
Hoe zit het met de accreditatie?
Voor dit programma wordt voor 5 uur accreditatie aangevraagd bij het KNGF voor de registers Algemeen en Sport
en bij het Keurmerk Fysiotherapie.
Hoe meld ik me aan?
U kunt zich aanmelden op de website www.marktwo.nl.
Stel dat ik moet afzeggen?
Annulering dient schriftelijk (of per email) aan ons gemeld te worden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken
voor de datum van de studiedag wordt Euro 50 (incl. BTW) in rekening gebracht. Bij annuleren binnen 4 weken
voor de cursusdatum wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. De deelnemer kan zich bij
verhindering wel kosteloos laten vervangen door een collega. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat:
info@marktwo.nl. Onze annuleringsvoorwaarden staan op de website www.marktwo.nl.
Rondleiding in het Voetbal Medisch Centrum van de KNVB
Tijdens het studiedagprogramma maken we tijd vrij om de deelnemers in groepen rond te leiden in het Voetbal
Medisch Centrum (VMC) op de KNVB Campus. Het VMC is een van de best geoutilleerde sportmedische centra
in Europa. Heel regelmatig komen medische delegaties van topclubs kijken naar de uitgebreide onderzoeks-,
behandel- en revalidatiefaciliteiten.
Contact met Mark Two Academy
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met organisatiebureau Mark Two Academy:
tel.nr. 033-4345730; email: info@marktwo.nl.
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