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Werken is topsport, het bewegingsapparaat onder de loep genomen 
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Programma  

08.30 Ontvangst en koffie 

09.00 Welkomstwoord door de voorzitter van de nascholingscommissie  

09.10  Opening door de dagvoorzitter Prof. Dr. Sandra Brouwer , hoogleraar sociale geneeskunde, 

Universitair Medisch Centrum Groningen 

09.30 “Ontwikkelingen arbeidsrevalidatie bij pijn aan het bewegingsapparaat” 

Prof. Dr. MF Reneman, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, Universitair Medisch Centrum 

Groningen 

10.15  “Waarom de integrale benadering van lang bestaande pijnklachten noodzakelijk is” 

 Prof. Dr. C. Paul van Wilgen, Transcare, VU Brussel PAIN onderzoeksgroep, Pain in Motion 

internationale onderzoeksgroep 

11.00  Pauze 

11.30  Workshop ronde 1 

12.30  Lunch 

13.30 Workshopronde 2 

14.30  Workshopronde 3 

15.30  Pauze 

16.00  “Tijd voor actie, op naar een gezonde toekomst” 

A.E. Diertens, tweede kamerlid  2017-2021, ambassadeur Partnerschap Overgewicht 

Nederland (PON) 

16.45  Plenaire afsluiting door de dagvoorzitter 

17.00 Borrel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Over het programma 
 

Hoewel over het algemeen de afgelopen eeuw werk op veel plekken ontegenzeggelijk 

fysiek minder belastend is geworden, blijven klachten van het bewegingsapparaat een 

belangrijke oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Ook langdurige statische belasting kan 

een oorzaak zijn van klachten van het bewegingsapparaat. Regelmatig en verantwoord 

bewegen is van belang om gezond aan het werk te kunnen blijven.  

Reden genoeg om stil te staan bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van het 

bewegingsapparaat. 
 

 

Workshops 

1 “Blauwdruk van beweging” – door H.C. Offenga, bewegingsspecialist, oprichter en eigenaar 

Physical Solutions 

2 “FCE, wat moeten we ermee?” - door Dr. PPFM (Paul) Kuijer, Amsterdam UMC, Public & 

Occupational Health, Polikliniek Mens en Arbeid, bewegingsspecialist werk 

3 "Is een succesvolle terugkeer naar werk na een knie-prothese te voorspellen?" - door Dr. A 
Hoorntje, Arts-assistent Orthopedie, Amsterdam UMC 

 
4 “Wat hebben voeten met rugklachten te maken?” - door Dr. Ir. Yvonne Bontekoning, 

Eigenaar Voetentraining.nl 

5 “Rijgeschiktheid bij problemen in zien, denken, doen” - door R.A. Bredewoud, arts, senior 

medisch adviseur/hoofd medische zaken CBR 

6 “NVAB richtlijn lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom”- door Prof.dr. C.J.T. 

Hulshof, Amsterdam UMC, Afdeling Public and Occupational Health, Coronel Instituut voor 

Arbeid en Gezondheid / Emeritus hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde en voormalig 

coördinator richtlijnen NVAB  

  

 



Locatie 
De nascholingsdag wordt gehouden in De Lawei, Laweiplein 1 te Drachten, tel. 0512 - 33 50 00.  
Voer voor uw navigatie in als adres Burg. Wuiteweg 24. 

Bereikbaarheid  
Schouwburg De Lawei is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Vanuit 
Leeuwarden neemt u de N31 richting Drachten. Vanuit richting Groningen neemt u de N7 en 
vervolgens de A7. Eenmaal in Drachten kunt u de borden volgen richting centrum/ De Lawei.  

Ook met het openbaar vervoer is De Lawei goed bereikbaar. Het busstation is op vijftig meter van De 
Lawei, halte Van Knobeldorffsplein. Ga voorbereid op weg en plan uw route via https://9292.nl/ 

Parkeren 
Op het Kyriat Onoplein mag niet langer dan 3 uur achtereen geparkeerd worden met gebruik van de 
blauwe schijf. U kunt parkeren in de Raadhuispleingarage, De Marke 1, 9203 DV Drachten. Aan het 
eind van de dag ontvangt u een gratis uitrijkaart. Pas op, er zijn meerdere parkeergarages. Alleen voor 
de Raadhuispleingarage is een uitrijkaart beschikbaar! 
 
Kosten 
De kosten voor deelname aan deze nascholingsdag bedragen € 150 per persoon, inclusief koffie, thee, 
lunch en afsluitend hapje/drankje. Presentaties worden na afloop beschikbaar gesteld via de website. 
 
Accreditatie 
Accreditatie voor de dag is aangevraagd bij Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde. 
 
Aanmelding 
U kunt zich aanmelden via deze LINK. 
of via de website www.nascholingnoord.nl    
Aanmelding en betaling dienen te geschieden voor 23 januari 2023 
 
Email 
Voor vragen kunt u mailen naar info@epsnet.nl. 
 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging plus factuur van uw inschrijving. 
U wordt verzocht de deelnamekosten over te maken op rekeningnummer  
NL 63 SNSB 0921764707, SNS bank t.n.v. St Nascholing bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen 
Noord Nederland o.v.v. het factuurnummer, uw naam en “Nascholingsdag 2023”  
 
Vergeet niet de door u gewenste workshops op te geven. 
 
NB: Indeling in de workshops gebeurt op volgorde van binnenkomst van aanmelding en betaling. 
  

 

https://9292.nl/
https://p.easydus.com/project/4ed14d93-35ae-470e-9351-d285f3c02769/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e
http://www.nascholingnoord.nl/
mailto:info@epsnet.nl

