Jaargang 2, nummer 3, september 2021
Dit is de 9de nieuwsbrief van ReumanetNL waarmee we jullie informeren over relevant nieuws op het gebied
van fysio- en oefentherapie bij reumatische aandoeningen.
Beste Collega’s,
De zomer nadert z’n einde en de herfst staat te popelen om te beginnen. Tijd voor een nieuwe Nieuwsbrief!
Nadat alles in de zomer een beetje heeft stilgelegen, pakken we de draad weer op.
In deze nieuwsbrief is er wederom veel aandacht voor mogelijkheden voor deskundigheidbevordering, een
belangrijk onderdeel van de kwaliteitscriteria van ReumanetNL Overzicht-kwaliteitscriteria-REumanetNLDEFINITIEF-mei-2019.pdf. Graag jullie aandacht voor deze interessante bijeenkomsten, cursussen of congressen
om je kennis weer wat bij spijkeren.
Hartelijke groet,
Wilfred Peter
Scholing en congressen
Safe the date! Evening: Jaarcongres V&VN reumatologie /
NHPR
Op dinsdag 16 november organiseert de Vereniging voor
Verzorgenden en Verpleegkundigen in de Reumatologie
Nederland (V&VN) haar jaarlijkse congres.
Dit jaar gaat dit in samenwerking met de NHPR. En het is de
bedoeling dat dit elk jaar in gezamelijkheid gaat plaatsvinden.
In het kader van de samenwerking 1ste en 2de lijns
samenwerking is dit een eerste mooie stap en we roepen ook
iedereen op om deze datum vast in de agenda te schrijven!
Kosten zijn € 60,00 voor leden van NHPR/ReumanetNL.
Verdere informatie te vinden op:

https://jaarcongres.reumascholing.nl/nl/home.html

EULAR online course
Voor de 7de keer is het mogelijk om de EULAR online course for Health
Professionals te volgen. Na het volgen van deze Engelstalige online scholing
beschik je over een goede basiskennis én voldoe je aan de deskundigheidseis
basisscholing van de kwaliteitscriteria voor het netwerk. De kosten zijn laag (€
150) en het levert 60 accreditatiepunten op voor het kwaliteitsregister
fysiotherapie en 65 punten voor het kwaliteitsregister oefentherapie.
Inschrijving kan vanaf juni 2021 en de cursus start op 14 oktober.
Informatie: https://esor.eular.org/enrol/index.php?id=279 (link plakken in browser!)

Cursus ‘Fysiotherapie bij reumatische aandoeningen’ van Pro Education
Behandelt u regelmatig patiënten met reumatische aandoeningen? In deze
cursus krijgt u de meest recente informatie over het vakgebied. De cursus is
geschikt voor therapeuten, die nog niet bekend zijn met de materie van
reuma, maar ook voor therapeuten die al langer reumapatiënten
behandelen. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de pathofysiologie van de reumatische aandoeningen,
maar ook op de inhoud van verschillende relevante KNGF richtlijnen en KNGF Standaarden
Beweeginterventies. Daarnaast gaat u in de praktijk aan de slag met echte reumapatiënten. Zo wordt er
direct een koppeling gemaakt van de theorie naar de praktijk. Info:
https://www.proeducation.nl/cursus/fysiotherapie-en-oefentherapie/fysiotherapie-bij-reumatischeaandoeningen.html
Cursus ‘Multidisciplinaire zorg bij reumatische aandoeningen’ van Pro Education
In één keer op de hoogte van relevante thema’s in de reumazorg? Kies dan
voor deze korte, 1-daagse cursus. Deskundige docenten bespreken
wetenschappelijk onderzoek naar reumatische aandoeningen, onderzoek- en
behandelmethoden en specifieke begeleiding. Aan de hand van
(zelfingebrachte) casuïstiek maakt u de koppeling tussen theorie en praktijk. Zo weet u welke behandelingen
het meest effectief zijn en hoe u die kunt toepassen. Het unieke aan deze multidisciplinaire cursus is dat u
nieuwe inzichten krijgt in de zorg voor reumapatiënten door het contact met zorgverleners uit verschillende
disciplines. Door samen te spreken over verschillende thema’s verdiept u zich in de lesstof. Naast de
verdieping van de reuma basiskennis worden ook gezamenlijke thema’s besproken, zoals ‘vermoeidheid’ en
‘samenwerken in de zorg’. Info: https://www.proeducation.nl/cursus/fysiotherapie-enoefentherapie/multidisciplinaire-zorg-bij-reumatische-aandoeningen.html

NPi basiscursus reumatische aandoeningen
Vrijdag 17 september is de basiscursus reumatische aandoeningen eindelijk van
start gegaan! Eindelijk, want door COVID19 was het lange tijd niet mogelijk om
deze cursus op locatie te geven. Nu dan van start met een dag over heup- en
knieartrose, gevolgd door een dag over axiale Spondyloartitis en een dag over
Reumatoide Artritis verdeeld over 3 locaties in het land. Naast de genoemde
onderwerpen komen er ook een aantal reumagerelateerde generieke onderwerpen aan bod. Info:
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/732-reumatische-aandoeningen-2000411

Publicaties: ‘Self-management’
Zelfredzaamheid is zóveel meer dan hoe de patiënt omgaat met zijn aandoening ná het beëindigen van de
therapie… De EULAR heeft recentelijk nieuwe aanbevelingen gepubliceerd voor patiënten met ‘inflammatory
arthritis’. Bijna tegelijkertijd werd door Alice Kongsted een artikel gepubliceerd gericht op ‘Back Pain’, ook
zeer lezenswaardig. Doe er uw voordeel mee.
Bijgaand de linkjes naar deze artikelen.
https://ard.bmj.com/content/early/2021/06/13/annrheumdis-2021-220249
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1413355521000538

Kennen jullie nog fysio- of oefentherapeuten met specifieke deskundigheid in de reumatologie?
Attendeer ze op www.reumanetnl.nl
Hartelijke groet
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