
UITNODIGING 

 
NASCHOLING dinsdag 4 oktober 2016 

AANVANG 17.30 UUR STIPT 

LOCATIE: SABIC INNOVATIVE PLASTICS 

PLASTICSLAAN 1  4612 PX  BERGEN OP ZOOM 

 

Collega’s  

 

Op 4 oktober aanstaande vindt weer een nascholing plaats 

Vergeet je niet tijdig als deelnemer aan te melden bij Ben Versluis: 

Ben.Versluis@arbounie.nl 

 

Titel: 

      Rugklachten en Arbeid 
           Functioneel perspectief 
 
Door Tom Brandon, sportarts en opleider sportgeneekunde Isala 
ziekenhuis, tevens docent van het NSPOH. 

 
 

 

Programma 

17.00 - 17.30  Inschrijving  

 

17.30 - 18.00  Maaltijd (speciale dieetwensen kunt u doorgeven Ben Versluis) 

 

18.15 - 18.15 Korte presentatie mevrouw Kieboom NVAB 
 
18.15 -  19.30 Inleiding aspecifieke rugklachten, de vergaarbak van onvermogen en 

de aanpak 

 

19.15 - 19.30 Pauze 

 

19.30 – 21.00 Gericht lichamelijk onderzoek met specifiek trainingsadvies. 
 

21.00 - 21.15    Evaluatie en afsluiting 

 

Inhoud programma bijscholing  
 

Via een interactieve workshop laat Tom Brandon zien wat voor onderzoek je in de 
spreekkamer kan doen, welke spieren insufficient zijn en hoe je als bedrijfsarts gerichte 
oefeningen kan adviseren om deze spieren op een hoger niveau te brengen. 
Tevens krijgt u te horen waarom het onmogelijk is om een recidief HNP te ontwikkelen en 
vertelt hij wat de therapiemogelijkheden bij een HNP zijn. Kennis en begrip leiden tot een 
betere therapietrouw/werkhervatting. 
 
Na deze workshop zal mevrouw Marlo van den Kieboom van het NVAB bestuur nog een kort 
woordje richten tot de deelnemers.  
 
 

mailto:Ben.Versluis@arbounie.nl


Inschrijfgeld: 45 euro op NL29 INGB 0009440896 tnv NVAB kring Zuidwest.  

Zorg dat uw naam bij de betaling vermeld wordt. Alleen bij tijdige betaling bent 

u verzekerd van het nascholingscertificaat.  

NB U kunt tot 4 werkdagen voor de nascholingsdatum inschrijven. Na deze 

datum is inschrijving niet meer mogelijk. U kunt inschrijven tot 28-9-2016  

 

Accreditatie verleend voor 3 punten  

Doelgroep domein : bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde 

 

Tot ziens bij SABIC in Bergen op Zoom  

 

Heidi Sloot, bestuurslid NVAB kring Zuid-West. 

 

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

Neem uw paspoort mee. U komt anders niet binnen.  

NB een rijbewijs wordt niet geaccepteerd. 

 
 


