Congres op zaterdag 20 september
in Hotel Houten
Myofascial pain and dry needling:
the latest trends with more evidence.
Op deze studiedag wordt de nieuwste stand van zaken besproken door een aantal
toonaangevende onderzoekers en auteurs.

Programma* Klik op de links voor meer informatie over de sprekers:
8.30 - 9.00 uur Ontvangst en registratie voor het congres.
9.00-9.15 uur Opening door de dagvoorzitter.
9.15 - 10.00 uur Spreker nog nader te bepalen.
10.00 - 10.45 uur Dr. Antonio Stecco – ‘The anatomy of fascia’.
10.45 - 11.15 uur Koffie/thee pauze.
11.15 - 12.00 uur Dr. R. Bubnov – ‘Dry needling under ultrasound guidance’.
12.00 - 12.45 uur Dr. Cesar Fernández-de-Las-Peñas – onderwerp volgt.
12.45 - 13.00 uur Panel discussie en gelegenheid tot vragen stellen.
13.00 - 14.00 uur Lunch.
14.00 - 15.30 uur	Dr. Jay Shah – ‘Myofascial Trigger Points, Spinal Segmental
		 Sensitization and Neuro-musculoskeletal Pain: Integrating Pain
		 Mechanisms with Objective Findings and Treatment Strategies’.
15.30 - 16.00 uur Koffie/thee pauze.

Op vrijdagmiddag en -avond wordt
een workshop gehouden door
Dr. Stecco: ‘Fascial Manipulation
and its biomechanical model of
human fascial system’. Daarnaast
worden er demonstraties gegeven
van ‘dry needling onder echo’.
Inschrijving hiervoor zal u later
apart worden aangeboden.

16.00 - 16.45 uur Dr. Antonio Stecco – ‘The physiopathology of fascia’.
16.45 - 17.00 uur Panel discussie en gelegenheid tot vragen stellen.
17.00 - 17.15 uur Afsluiting door de dagvoorzitter met aansluitend borrel.

Schrijft u zich in voor 1 april
dan betaalt u € 250; daarna wordt het € 300,Aanmelding graag door overmaking via NL02INGB0002013219 (BIC is INGBNL2A) tav Frank Timmermans te Canada ovv: ‘congres’
met je naam en emailadres erbij (gebruik bijv. + ipv @ als dit een probleem mocht zijn)

KNGF accreditatie zal worden aangevraagd voor verschillende registers.
* Wijzigingen voorbehouden – graag tot ziens!

www.dryneedling.nl

