Over de scholing Subacromiaal pijnsyndroom
In deze cursus wordt ingezoomd op ‘rotator-cuff gerelateerde’ klachten en staat de typische
patiënt met schouderpijn uit de alledaagse beroepspraktijk centraal. De afgelopen jaren is er
veel relevant onderzoek verschenen dat zowel voor de prognostiek van deze klachten als de
fysiotherapeutische diagnostische (on)mogelijkheden als de therapeutische interventies van
belang is. Tijdens de cursus worden deze resultaten uit wetenschappelijk onderzoek
besproken in het licht van de alledaagse praktijk. Het aanbieden van concrete handvatten
voor de praktijk is een belangrijk onderdeel van de cursus.
Doel: Update van de laatste wetenschappelijke evidentie met betrekking tot het klinisch
onderzoek en revalidatie van rotatorcuff gerelateerde schouderklachten.

Timetable day 1
08.30 – 09.00
09.00 – 09.15
09.15 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 17.00

Registration
Introduction
Lecture – Anatomy, Architecture & Gait
Practical – Palpation & Orientation
Morning Break
Lecture – Risk factors for injury, Pathologies & Classification
Practical – Risk Factor Assessment
Lunch
Practical – Muscle Pathology Assessment & DDx
Lecture – Biomechanics, Kicking, COD & High Speed Function
Afternoon Break
Practical – High Level Functional Assessment

Filip Struyf
Filip Struyf (PhD, MSc, PT) is sportfysiotherapeut, werkzaam als hoofdocent aan de opleiding
Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van de Universiteit Antwerpen (België). Zijn
jarenlange onderzoeksexpertise ligt met name op het gebied van schouderklachten, meer
bepaald op gebied van rotatorcuff tendinopathiën, frozen shoulder, schouder arthroplastie,
scapula dyskinesia en chronisch schouderpijn.
Over deze onderwerp heeft hij tal van internationale en nationale publicaties op zijn naam.
Hij is eveneens actief als spreker op nationale en internationale cursussen en congressen. Hij
is bestuurslid en mede-oprichter van het Schoudernetwerk Vlaanderen en redactielid van
het tijdschrift “Sport en Geneeskunde”. Volgens Expertscape
( http://expertscape.com/ex/shoulder+pain) de Nr.1 in schouder pijn.

Locatie: Van der Valk Heerlen
Terworm 10 6411 RV Heerlen
Datum: woensdag 4-3-2020
Kosten: € 125,- voor leden van het Schoudernetwerk OZL
€ 150,- voor niet-leden.
Leden krijgen voorrang bij inschrijving

