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SITUATIEPLANINSCHRIJVEN

Inschrijven via onderstaande website. Je 
inschrijving is pas geldig na betaling vóór 
9 november 2018 op rekeningnummer 
IBAN BE51 1431 0397 0462.

O 30,- euro als student
O 85,- euro als lid kring en/of Axxon
O 100,- euro als niet-lid

• Accreditering artsen in aanvraag
• Accreditering kinesitherapeuten 10 NE 
 goedgekeurd, via registratie bij pe-online op 
 www.pqk.be 

Informatie kan op ons secretariaat bekomen worden via: 
0476 35 09 82.

ORTHOPEDIE EN KINESITHERAPIE… 

EEN HELE UITDAGING

Het is voor de Tiense Kinesitherapeuten kring  
dit jaar een lustrumjaar en we houden ons 25ste  
Symposium. We grijpen terug naar een belangrijke 
kernactiviteit binnen onze praktijken nl. de  
locomotorische kinesitherapie. De samenwerking 
en goede verstandhouding met orthopedische 
chirurgen staat hierbij centraal en is cruciaal.
Voor dit symposium kozen we een programma 
rond ‘Orthopedie en Kinesitherapie’. Dagdagelijks 
staan we voor heel wat uitdagingen bij de kennis 
rond en de behandeling van schouderprothese, 
chronische lage rugpijn en overbelastingsletsels 
bij kinderen. 

Op dit symposium spreken zowel zeer ervaren 
chirurgen-orthopedie als jonge collega’s.
Ook dat wordt een uitdaging!

Het onderwerp ‘schouderprothese’ wordt 
gebracht in samenwerking met het 
Schoudernetwerk Vlaanderen.

KIM DANIËLS behaalde haar diploma’s Lic. Motorische 
Revalidatie en Kinesitherapie (1996) en Gevorderde
Gespecialiseerde Studie in Manuele Therapie (1997) 
aan de KU Leuven. Na haar universitaire studies volgde 
ze nog meerdere postacademische opleidingen in het 
domein van de musculoskeletale revalidatie en manuele 
therapie, zowel in binnen- als buitenland. Ze is erkend 
manueel therapeute en heeft haar eigen groepspraktijk 
te Leuven. Ze heeft meerdere jaren lesgegeven binnen 
de afstudeerrichting musculoskeletale revalidatie van de 
opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. 
Sedert 2004 is ze als lesgever betrokken bij de postgra-
duaatopleiding Musculoskeletale Revalidatie aan de KU 
Leuven.  Tevens is ze gastdocent in de masteropleiding 
Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, afstudeer-
richting Kinderen.

BART DEPREITERE is professor en deeltijds hoofddocent 
aan de faculteit Geneeskunde van KU Leuven. Hij is 
als neurochirurg actief in de onderzoeksgroep 
neurochirurgie en neuroanatomie. Dr. Depreitere is 
gespecialiseerd in spinale chirurgie (met en zonder 
instrumentatie) en tumorchirurgie, pediatrische 
hersentumoren en neuro-endoscopie. Hij doet 
wetenschappelijk onderzoek naar de cerebrovasculaire 
pathofysiologie van cranio-cerebrale traumata, alsook 
naar biomechanische aspecten van cranio-cerebraal 
trauma met het oog op het verbeteren van hoofd-
protectie. Tenslotte gaat zijn bijzondere interesse 
uit naar multidisciplinaire zorgprogramma’s in de 
wervelkolompathologie.

ANKE CLAES is een pas afgestudeerde collega, 
Master in de Revalidatiewetenschappen en 
Kinesitherapie, U Antwerpen. Zij heeft reeds 
ervaring verzameld in diverse kinepraktijken in 
binnen- en buitenland. Nu staat ze voor een eerste 
wetenschappelijke uitdaging nl. mandaat-assistente 
Musculoskeletale Kinesitherapie aan de U Antwerpen.

DAVY LAMBRECHTS is Master of Science in de 
Lichamelijke Opvoeding en in de Kinesitherapie, 
met een specialisatie in de sportkinesitherapie en 
manuele therapie. Davy is werkzaam op de afdeling 
Ambulante Revalidatie UZ Leuven, een afdeling
voornamelijk gericht op het behandelen van patiënten 
met complexe wervelkolom-gerelateerde problemen. 
Hiernaast is hij docent in het postgraduaat manuele 
therapie aan de KU Leuven. 

PASCAL WERNAERS behaalde in 2001 het diploma 
van arts met de grootste onderscheiding (VUB). In 
2007 werd hij erkend als geneesheer-specialist 
inzake orthopedische heelkunde. Sedert 2008 
is hij als orthopedisch chirurg actief in het RZ 
Tienen. Zijn belangstelling binnen de orthope-
die gaat hoofdzakelijk uit naar sportletsels met 
voorname interesse in de kniechirurgie. Naast zijn 
werk in het ziekenhuis is hij eveneens actief in 
de sportwereld als ploegarts van onze nationale 
voetbalploeg U17. Hij volgde diverse cursussen in 
binnen- en buitenland en gaf lezingen op nationaal 
en internationaal vlak.

HISCO ROBIJN is orthopedisch chirurg te Tienen 
met bijzondere bekwaming in rug- en schouder-
chirurgie. Buiten zijn klinische activiteiten op 
spinaal gebied, is hij tevens actief als bestuurslid 
van de Vlaamse tak van orthopedische spinale 
chirurgen, de Belgian Spine Society.
Naast zijn spinale praktijk spendeert hij een groot 
deel van zijn werk aan schouderchirurgie, vooral 
arthroscopisch, maar ook open. Opleiding daarin 
volgde hij vooral in Sint-Niklaas en meerdere 
cursussen m.b.t. schouderprothesechirurgie in 
o.a. Dublin, Gent en Parijs. 

WOORD VOORAF

SPREKERS

8.45 u Onthaal

9.00 u Schouderprothese: welke en wanneer… een uitdaging   
 Dr. Hisco Robijn (RZ Tienen)

9.30 u Revalidatie na schouderprothese  
 Anke Claes (U Antwerpen)
 Beide onderwerpen worden aangeboden in samenwerking 
 met Schoudernetwerk Vlaanderen

10.00 u Paneldiscussie

10.15 u Onderbreking - koffie - standenbezoek 

10.45 u Het nationale multidisciplinaire zorgpad lage rugpijn
  Prof. Dr. Bart Depreitere (UZ Leuven)

11.15 u Wat als rugpijn chronisch wordt:
 10 dingen die belangrijk zijn bij de behandeling 
 van langdurige lage rugpijn 
 Davy Lambrechts (UZ Leuven)

11.45 u Paneldiscussie

12.00 u Wandellunch en standenbezoek 

13.00 u Overbelastingsletsels bij kinderen  
 Dr. Pascal Wernaers (RZ Tienen) 

13.30 u Aangepaste revalidatie/kinesitherapie na 
 overbelastingsletsels bij kinderen  
 Kim Daniëls (UZ Leuven)

14.00 u Paneldiscussie 

14.15 u Afsluiten 

PROGRAMMA

ZATERDAG 17 NOVEMBER 2018 
POSTHOF TIENEN-VISSENAKEN

Schoudernetwerk Vlaanderen.

Inschrijven:

www.kine-tienen.be
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