Algemene informatie
Doelgroep
Fysiotherapeuten, hart- en vaatverpleegkundigen, nurse practitioners / PA vaatchirurgie,
(vaat)chirurgen (i.o.), vasculair geneeskundigen (i.o.), huisartsen (i.o.)
Datum
Donderdag 17 maart 2011
Locatie
ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE (Gld)
T 0318-750300
De ReeHorst is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Voor gedetailleerde
informatie zie www.reehorst.nl
Inschrijving
U kunt zich inschrijven via de website www.congresscompany.com of www.claudicationet.nl.
Kosten inschrijving		
Fysiotherapeuten			
Fysiotherapeuten in opleiding		

t/m 15 jan 2011
EUR 200		
EUR 125		

na 15 jan 2011
EUR 225		
EUR 175		

On Site
EUR 275
EUR 225

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 1 februari 2011 vindt restitutie plaats onder aftrek
van EUR 25 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.
Betaling
Uitsluitend door middel van het afgeven van een éénmalige machtiging.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor het specifieke deel van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie
voor het register van Algemeen Fysiotherapeut. Een teveel (max. 10 punten) aan behaalde
studiepunten aan het eind van de huidige registratieperiode kan worden meegenomen naar
de volgende registratieperiode.

Congressecretariaat

Postbus 2428
5202 CK ’s-Hertogenbosch
T 073 – 700 35 00
F 073 – 700 35 05
info@congresscompany.com
www.congresscompany.com

1e Jaarcongres

ClaudicatioNet
ReeHorst, Ede

17 maart 2011

Dames en heren,
Het jaar 2010 was een belangrijk jaar voor u. Met de publicatie voortvloeiend uit de EXITPAD
studie, bestaat voor het eerst level I evidence voor de meerwaarde van supervisie bij looptherapie.
Gesuperviseerde looptherapie (GLT) werd tot prestatie indicator benoemd door de werkgroep
Zichtbare Zorg van de overheid. De Stichting ClaudicatioNet werd opgericht, met steunbetuiging
van het KNGF, de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en De Hart&Vaatgroep.
En last but not least, dankzij een opstart financiering van het innovatiefonds Zorgverzekeraars,
is het mogelijk geworden om ClaudicatioNet in de komende 5 jaar zich sterk te laten maken om
hoogwaardige, gestandaardiseerde GLT als eerste behandeling voor alle patiënten met claudicatio
intermittens in Nederland aan te bieden.
Om dit te bereiken wil ClaudicatioNet regionale netwerken in geheel Nederland oprichten,
waarbinnen eerstelijns fysiotherapeuten GLT aanbieden in de woonomgeving van de patiënt.
Iedere fysiotherapeut die zich aansluit bij ClaudicatioNet, ontvangt scholing in de richtlijn en
jaarlijks relevante bij- en nascholing; wordt zichtbaar gemaakt voor verwijzers en patiënten via
een zorgzoeker; krijgt toetsing en terugkoppeling van eigen behandelresultaten; heeft toegang
via de website tot actuele literatuur, e-learning en een FAQ sectie.
In ruil daarvoor gaat ClaudicatioNet de komende jaren aantoonbare kwaliteit en transparantie
van uw handelen vragen. En niet alleen vragen, daar gaan wij u ook op afrekenen. Patiënten
zullen alleen die fysiotherapeuten aantreffen op onze zorgzoeker die zich aan onze (en dus uw)
kwaliteitseisen confirmeren. Verwijzers zullen slechts naar die fysiotherapeuten verwijzen die
aangesloten zijn bij ClaudicatioNet. Zorgverzekeraars zullen wij adviseren om slechts met
aangesloten fysiotherapeuten contracten aan te gaan en deze te belonen als zij aan al onze
kwaliteitseisen tegemoet komen.
Op 17 maart 2011 organiseert ClaudicatioNet het eerste, landelijke jaarcongres, waarbij
gesuperviseerde looptherapie centraal staat. Dit congres zal jaarlijks plaats gaan vinden.
Nu nog bescheiden, maar in de komende jaren toegankelijk voor minimaal de helft van alle
fysiotherapeuten die looptherapie willen aanbieden. Dat moet ook wel, want naast het feit
dat het bijwonen van dit congres u de nodige kennis en accreditatiepunten oplevert, eist
ClaudicatioNet eenmaal per 2 jaar uw deelname. Marktwerking in de zorg, leuker kunnen
we het niet maken!

prof. dr. Rob de Bie,
hoogleraar fysiotherapie research, Onderwijsdirecteur Health, universiteit Maastricht
dr. Joep Teijink,
vaatchirurg Catharina-ziekenhuis Eindhoven, voorzitter ClaudicatioNet Nederland

Programma

Dagvoorzitter:

dr. J.A.W. Teijink
vaatchirurg Catharina-ziekenhuis, Eindhoven, voorzitter ClaudicatioNet Nederland
08.45 - 09.30

Inschrijving en ontvangst met koffie

09.30 - 09.50	Perifeer arterieel vaatlijden, wat weten we op dit moment en wat nog niet?
			
dr. Ellen Rouwet, vaatchirurg, Erasmus MC, Rotterdam
09.55 - 10.15	Nooit meer ongesuperviseerde looptherapie, dankzij de EXITPAD studie!
			
dr. Lotte Kruidenier, chirurg i.o., Orbis MC, Sittard
10.20 - 10.40	Behandeling van CI ten gevolge van een iliacale stenose,
dotter of gesuperviseerde looptherapie? Achtergrond van de SUPER trial
			dr. Marc Koelemay, vaatchirurg, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
10.45 - 11.10

Discussie - koffie

11.10 - 11.30	Gesuperviseerde looptherapie anno 2011, state of the art lecture
			
Frans Brooijmans, FT/MT/MSc
11.35 - 11.55
			

De zin en onzin van motivational interviewing
dr. Ilse Mesters, gedragswetenschapper,
Onderzoeksschool CAPHRI, Universiteit Maastricht

12.00 - 12.20
Stoppen met roken, waarom en hoe?
			dr. Philip van der Wees, fysiotherapeut, KNGF, onderzoeksschool Caphri,
Universiteit Maastricht en IQ healthcare (UMC St Radboud, Nijmegen)
12.25 - 13.45

Lunch

13.45 - 14.05	Transparante zorg, wat kunnen we leren van de input van
eerstelijns fysiotherapeuten aan de landelijke database
			
Gert-Jan Lauret, arts-coördinator ClaudicatioNet,
Catharina-ziekenhuis, Eindhoven
14.10 - 14.30	Niks transparante zorg, het gaat toch goed zo…?
			prof. dr. Rob de Bie, hoogleraar fysiotherapie research,
Onderwijsdirecteur Health, universiteit Maastricht
14.35 - 15.25
			

Gesuperviseerde looptherapie is topsport, hoe pak je topsporters aan?
Luc van Agt, inspanningsfysioloog, PSV, Nederlands elftal WK 2010

15.30 - 16.00	ClaudicatioNet Nederland: waar staan we en waar willen we naartoe? 2011-2015
			
Daniëlle van Dalen, landelijk coördinator ClaudicatioNet
16.00		

Discussie en sluiting

