U ITNODI GING
3 e Natio n aal sh oc kwave th e rap ie C on gre s 201 7
De aanp ak v an mus cu los k el et ale p rob lem at ie k

V rijd ag 3 no ve mbe r 201 7
9.3 0 t ot 18.00 uu r
Lo c at ie : Hot e l Lu men – I Js se lde l t a Ce nt e r Z wo ll e

Congres programma
9.00 - 18.00 uur
Op vrijdag 3 november vind het Nationaal Congres 2017 van Impuls-NVMST in Zwolle
plaats. De derde editie van dit tweejaarlijks evenement. Een dag vol kennis,
vaardigheden en inspiratie die u niet kunt missen! Alles vindt plaats in het Stadion
van PEC Zwolle.
Het centrale thema van het C ongres is de aanpak van de musculoskeletale
problematiek met ESWT. Theorie, praktijk en het flankerend beleid komen
ruimschoots aan bod. Ook de regelgeving rondom vergoeding wordt duidelijk.

Ochtendprogramma
De presentaties zijn in de Nederlandse en Engelse taal .
9.00-9.30

ontvangst

9.30

Opening

9.45:

The Physics of Radial and Focussed shockwave therapy.
Dr. Pavel Novak

10.30:

The basic human response on externally applicated shockwaves.
Dr. Pavel Novak

11.00

Pauze

11.30:

Shockwave therapy for achilles – and patellar tendinopathy.
Prof. Dr. Med. Karsten Knobloch

12.15:

Discussion

12.30:

Lunch

13.20:

Shockwavetherapie voor Osteoinductie bij fraktuurherstel.
Marianne van der Steeg-Koolen, AOIS orthopaedie OLVG

13.50:

Shockwave therapie for m. dupuytren, ulcus cruris en other skin problems.
Kans voor fysiopraktijken?
Prof. Dr. Med. Karsten Knobloch

14:20:

Fascia Treatment with shock Waves, the functional unit approach.
Corry Ullrich, fysiotherapeute en bedrijfseconoom; mede auteur van het
nieuwe boek met deze titel.

15.10:

Pauze

Programma

15.40:

Vergoeding Shockwavetherapie: Juridische en praktische r ichtlijnen.
Caroline van der Kolk-Heinsbroek, advocaat gezondheidsrecht.

16.20:

Shockwave versterkt het effect van Fysiotherapie. Tissue engineering in
multimodaliteit aanpak.
Floris Goes, fysiotherapeut, performance coach en wetenschapper.

17.00: Borrel
18.30: Einde
19.00: informeel Diner in VIP lounge Stadion Zwolle
22.30: Einde en nazit

Avondprogramma voor leden en genodigden van Impuls NVMST
In informele sfeer praten we graag met u verder over de ontwikkelingen binnen ons
vakgebied. In een prachtige omgeving met uitzicht op het voetbalveld van PEC
Zwolle serveren wij u een heerlijk diner. De avond kent bovendien enkele leuke en
bijzondere gasten, die iets met de thema’s van vandaag te maken hebben.
19.00 uur
19.30 uur
22.30 uur

Ontvangst in de VIP Lounge
Aanvang walking diner
Einde

Het is mogelijk om uw partner mee te nemen naar het congres en/of n aar het
avondprogramma. U kunt voorafgaand en na afloop van de congresdag overnachten
in Hotel Lumen, ook in het stadion gelegen. Bovendien een mooie gelegenheid om
de prachtige stad Zwolle te ontdekken op zaterdag. U kunt een bezoek brengen aan
de oude binnenstad. Hier vindt u Waanders in de Broeren, een net geopende
belevingswinkel in de Broerenkerk of museum de Fundatie met haar inmiddels
beroemde verdieping “de Wolk”. Lunchen bij het wereldberoemde restaurant ‘de
Librije’ vraagt tijdige reservering.

Inschrijven Congres
Wilt u aanwezig zijn bij het congres en eventueel de feestavond dan kunt u zich
inschrijven via onze site http://shockwavenet.nl/nationaal-shockwave-therapiecongres of direct via https://shockwavenet.avayo.nl
Met de kortingscode nvmst171103 krijgt u als lid van Impuls NVMST € 50,00 korting
op het congres. Deze code kunt u bij stap 4 van het registratieproces invoeren. De
betaling geschiedt met Ideal.
Alleen Congres
De deelname aan het congres bedraagt € 145,00 p.p. voor leden van Impuls NVM ST.
Niet leden betalen € 195,00 p.p.
Congres én feestavond
De deelname aan het congres én de feestavond bedraagt € 195, 00 p.p. voor leden
van Impuls NVMST
Niet leden betalen € 245,00 p.p.
Partnerdeelname feestavond € 50,00 p.p.

Overnachten
Bij inschrijving kunt u een overnachting reserveren voor 2 en/of 3 november.
Single room inclusief ontbijt voor 2 november € 107,50 per kamer
Double room inclusief ontbijt voor 2 november € 122,50 per kamer
Single room inclusief ontbijt voor 3 november € 87,50 per kamer
Double room inclusief ontbijt voor 3 november € 102,50 per kamer
Locatie
Hotel Lumen - IJsseldelta Center Zwolle
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle
www.hotellumen.nl
088- 147 147 1
Voor vragen over het congres kunt u contact opnemen met Annet van Limburg,
projectleider via congres@shockwavenet.nl

Impuls NVMST

Impuls NVMST
Impuls-NVMST, de Nederlandse Vereniging voor Musculoskeletale Shockwave
Therapie, is opgericht door enkele enthousiaste fysiotherapeuten die overtuigd
waren van de genezende werking van shockwavewaves. Vanwege de soms
verbluffende resultaten vonden zij het nodig om deze kennis te delen met elkaar,
met collega’s en met patiënten. Inmidde ls zijn al meer dan driehonderd shockwave
therapeuten aangesloten bij Impuls NVMST en bezoeken dagelijks vele behandelaars
en patiënten de website in hun zoektocht naar informatie .
Maar…. Ontwikkelingen staan niet stil…
Sinds jaren is shockwave therapie voor patiënten, behandelaars en verwijzers een
vaste en bewezen waarde als onderdeel voor een behandelplan. De ontwikkelingen op vakinhoudelijk én technologisch gebied - staan niet stil. Daarom heeft Impuls de
volgende speerpunten benoemd:
•
•

•
•
•

Het organiseren van meer rumoer rondom shockwave therapie in de markt,
onder collega’s en verwijzers, en naar organisaties als KNGF, verzekeraars etc.
Impuls positioneren als een echt netwerk voor effectieve en efficiënte
therapie. Geen verzameling van losse praktijken, maar een bundeling van
kennis en kunde, verdeeld over het gehele land.
Impuls initieert de organisatie van een Nationaal Shockwave Therapie Congres,
met nationale en internationale bijdragen.
Impuls geeft duidelijke informatie aan patiënten, op een moderne manier.
Impulsleden staan voor de beste shockwave behandeling. We stimuleren dit
door leden te stimuleren regelmatig een cursus te volgen en een
internationaal shockwave congres te bezoeken.

Tevens stimuleert Impuls het gebruik van echografie in combinatie met
shockwave therapie als middel voor scherpere diagnose en adequater
behandelplan.

