
Uitnodiging Kring ZW-Nederland 9 juni a.s. 

Henri Hendrickx <henri.hendrickx@sabic-ip.com> 

Ned. Vereniging voor Arbeids - en Bedrijfsgeneeskunde <nvab@planet.nl> 23 mei 2011 11:57 
Aan: "Ned. Vereniging voor Arbeids - en Bedrijfsgeneeskunde" <nvab@planet.nl> 

UITNODIGING 

Nascholing 09-06-2011  

Aanvang 17.30 uur stipt 

Locatie : Sabic Innovative Plastics ( voorheen GEP) 

Plasticslaan1 4612PX Bergen op Zoom 

  

Collega's, 

    

Donderdag 9 juni as is de nascholing van dit jaar bij Sabic te Bergen op Zoom 

Vergeet je niet tijdig voor 06-06-11 als deelnemer/ster aan te melden bij Harry van Heesch: 
h.van.heesch@hetnet.nl 

  

Revalidatie en multidisciplinaire behandelmogelijkheden bij re-integratie in het arbeidsproces 

  

Programma 

  

17.00 - 17.30              Inschrijving 

17.30 - 17.35              Welkom en inleiding               

17.35 - 18.30               Inleiding in de revalidatiegeneeskunde anno 2011.   

Door Wim Wertheim, revalidatie arts 

Hoe is het revalidatie zorggebied op dit moment vormgegeven 

                                               De rol van de zorgverzekeraars 

                                               Innovaties in de revalidatiezorg 

                                               Wat is multidisciplinair 
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                                               Pijnrevalidatie 

                                               Nieuwe vormen van revalidatie 

                         

18.30 - 19.00              pauze met maaltijd                              

19.30 - 19.25              vervolg inleiding         

19.25 - 20.45              Ciran een nieuwe vorm van revalidatie.         

Door Titus Skrabanja (bedrijfsarts) en Wim Wertheim 

                                   Indicaties en exclusiecriteria 

                                               Prestatie indicatoren en resultaten CIRAN concept 

                                   Casuïstiek Titus Skrabanja 

             

20.45 – 21.00             Discussie en afsluiting 

  

Leerdoel                       Inzicht krijgen in deze behandelmogelijkheden en resultaten van 
moderne revalidatie. 

  

Inschrijfgeld: 45 euro  op postgiro 9440896 tnv NVAB kring Zuidwest. 

Zorg dat uw naam bij de betaling vermeld wordt. Alleen bij tijdige betaling bent u verzekerd van 
het nascholingscertificaat. 

Vergeet  niet tijdig voor 06-06-11 aan te melden bij Harry ivm de catering. 

  

Accreditatie aangevraagd voor 3 punten; doelgroep domein: bedrijfsgeneeskunde. 

  

Tot ziens bij SABIC in Bergen op Zoom, 

Janneke Kalwij  (janneke.kalwij@arbounie.nl) 

  

In verband met extra beveiliging dient u zich bij Sabic te kunnen 
LEGITIMEREN!! 

Neem dus paspoort of ID kaart  mee. U komt anders niet binnen 
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NB een rijbewijs wordt niet meer geaccepteerd! 

  

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 

Secretariaatsbureau 

Postadres: Postbus 1594, 5602 BN  Eindhoven 

T    040-2481322 

F    040-2480711 

E    nvab@planet.nl 

W   www.nvab-online.nl 

  

  

De verstuurde informatie is alleen bedoeld voor de persoon of instelling aan wie ze geadresseerd is en kan vertrouwelijke of 
geheime informatie bevatten. Elke herziening, verspreiding of ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder 
voorafgaande toestemming van de afzender. Indien u deze informatie per ongeluk hebt ontvangen, dan wordt u verzocht contact op 
te nemen met de afzender en de informatie te verwijderen uit de computer. 
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