
 

 

 

 

De kracht van samenwerken: Kwaliteit en Toegankelijkheid 

Fysiotherapie en Oefentherapie bij Reumatische aandoeningen 
 

Datum: 22 november 2019 

Tijd: 12.30-17.30 

Locatie: Poortgebouw LUMC 

Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden 

https://www.universiteitleiden.nl/locaties/poortgebouw#tab-1 

 

Kosten: leden ReumanetNL gratis 

Niet leden €50, over te maken op: 

NL07INGB0651205611 

t.n.v. ING BANK DK Zuid-Holland 

Onder vermelding van ReumanetNL project 70860-8205 

 

Een deskundige fysiotherapeut of oefentherapeut in de buurt is al jarenlang een grote wens van 

veel mensen met reumatische aandoeningen.  

Maar waar kun je deze fysio of oefentherapeuten vinden? En in welke mate zijn zij deskundig? 

Welke bij- en nascholing is er voor hen beschikbaar? Wat zijn reumanetwerken? ReumanetNL biedt 

een antwoord op deze vragen. Met dit kick-off symposium gaat ReumanetNL officieel van start. 

Door niet alleen dit feestje te vieren, maar ook een inhoudelijk programma te bieden, wordt de 

toon gezet: ReumanetNL verbetert kwaliteit van de zorg en toegankelijkheid van fysiotherapeuten 

en oefentherapeuten met specifieke deskundigheid op het gebied van reumatische aandoeningen. 

https://www.universiteitleiden.nl/locaties/poortgebouw#tab-1


Programma 

1. Inschrijving           12.30 - 13.00 
 

2. Welkom,                                                            
dr. Els van de Ende, dag voorzitter      13.00 - 13.05  

                             
3. Opening           

Dr. Wilfred Peter, voorzitter ReumanetNL      13.05 – 13.15 

2. ‘KiesUwReumazorg’: specifieke deskundigheid in zicht!      13.15 - 13.30 

 Nique Lopuhäa, projectleider ReumaNederland 

4. Competenties van de fysio- /oefentherapeut met specifieke deskundigheid   13.30 – 14.00 

In reumatische aandoeningen; Een Europees perspectief 

Prof. Dr. Thea Vliet Vlieland, hoogleraar doelmatigheid revalidatieprocessen  

in het bijzonder de fysiotherapie, LUMC, Leiden 

4. Pauze            14.00 - 14.30 

5. Medicatie bij inflammatoire reumatische aandoeningen:               

de nieuwste ontwikkelingen         14.30 – 15.00 

 Dr. Uli Scherer, Reumatoloog LUMC, Leiden 

6. SLE een zeldzame aandoening?         15.00 – 15.30 

 Dr. Irene Bultink, Reumatoloog Amsterdam UMC 

8.. ReumanetNL, what’s in it for me?  - Het perspectief van de patiënt      16.00 – 16.15 

 Etty Kruiswijk, Voorzitter SRPN 

9. ReumanetNL de juiste zorg op de juiste plaats? Het perspectief van de fysiotherapeut                               

John Reijnen, fysio- manueel therapeut Malden     16.15 – 16.30 

10. Officiële Kick-off ReumanetNL          16.30 - 16.45 

11. Borrel en netwerken           16.45 – 17.30 

 

 

Voor dit programma is accreditatie aangevraagd bij het KNGF en de VvOCM 

 


