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Programma
12.30 u  Ontvangst met koffie & thee         
13.00 u  Welkom en opening door Dr. Isabel Baert       
13.10 u  De rol van het brein en centrale sensitisatie bij patiënten met artrose - Prof. Dr. Mira Meeus  
14.00 u  Artrosepijn begrijpen: Balancing biomechanics with pain neuroscience - Dr. Isabel Baert  
15.00 u  Pauze met koffie, thee en gebak         
15.30 u  WORKSHOP: Herkenning van centrale sensitisatiepijn bij artrosepatiënten - Prof. Dr. Jo Nijs 
17.00 u  Treatment of central  sensitization pain in osteoarthritis: balancing ‘hands-on’ with ‘hands-off’ 
 physical therapy interventions - Drs. Enrique Lluch
18.00 u  Avondmaal            
19.00 u  Cox- en gonartrose: oefentherapie voor het behandelen van artrotische gewrichten of  
 als breintherapie? - Dr. David Beckwée 
20.00 u  WORKSHOP: Treatment of central sensitization pain in osteoarthritis: balancing    
 biomechanics with pain neuroscience - Drs. Enrique Lluch
21.30u Einde scholingsdag

Donderdag 24 september 2015 
13.00-21.30 uur
Universiteit Antwerpen  ❘  Campus Drie Eiken

DOCENTEN
Drs. Enrique Lluch (University of Valencia, Spain)   
Dr. Isabel Baert (Universiteit Antwerpen)    
Dr. David Beckwée (Vrije Universiteit Brussel)   
Prof. Dr. Mira Meeus (Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent)  
Prof. Dr. Jo Nijs (Vrije Universiteit Brussel en UZ Brussel) 

LEERDOELEN
•  Herkenning van artrosepatiënten bij wie de lokale   
 problemen (in spieren en gewrichten) niet langer   
 het klinisch beeld domineren, omdat het centraal   
 zenuwstelsel overprikkeld is. 
•  Klinisch redeneren in functie van de overprikkeling van  
 het centraal zenuwstelsel bij patiënten met artrosepijn,  
 zodat het brein, eerder dan de spieren en gewrichten, de  
 focus wordt van de behandeling van dergelijke patiënten.
•  Leren behandelen in functie van centrale sensitisatie bij  
 artrosepatiënten. 

www.paininmotion.be

PRIJS: 150 euro - syllabus, avondmaal en koffiepauze inbegrepen. 
Personeel UAntwerpen-VUB, UZA, Alumni en studenten REVAKI 
UAntwerpen-VUB: 125 euro. 

INSCHRIJVING: www.uantwerpen.be/symposium-artrose 
Inschrijven kan tot 18 september 2015. Uw inschrijving is pas  
definitief bij betaling. Het aantal plaatsen is beperkt tot 50. 

Balancing Biomechanics  
with Pain Neuroscience
De artrosewereld staat op zijn kop. Recente inzichten leren 
dat artrose niet enkel een gewrichtsprobleem is; vaak is 
er tevens een disfunctie van het centrale zenuwstelsel 
aanwezig. Tijdens het symposium leert u als clinicus deze 
actuele neurowetenschappelijke inzichten in pijn combineren 
met biomechanische aspecten. 

ARTROSE 


