
Ben je werkzaam in de eerste lijn of GRZ als 
ergo- of fysiotherapeut en wil je meer leren 
over wat jij kunt betekenen voor mensen met 
een dwarslaesie in jouw praktijk? Dan is deze 
(geaccrediteerde) scholing iets voor jou! 

Waarom deze scholing?
Mensen met een dwarslaesie hebben door (dreigende) 
gezondheidsproblemen veel baat bij ergo- en 
fysiotherapie. Zij worden vaak na het verblijf in een 
revalidatiecentrum doorverwezen naar therapeuten in 
hun eigen buurt. Het is dan noodzakelijk dat er goede 
afstemming en kennisdeling plaatsvindt tussen de 
paramedici van de revalidatiecentra en de eerste lijn.

Krachten bundelen
Graag helpen wij jou als ergo- of fysiotherapeut met 
het vergroten van jouw kennis en vaardigheden op het 
gebied van dwarslaesie. De scholing is een unieke 
samenwerking tussen bevlogen artsen en therapeuten 
van revalidatiecentra Reade en Heliomare.

Praktische informatie
Kijk het voor het programma, accreditatie en kosten 
op de achterkant van deze flyer.

Na het volgen van de scholing:

• Ken je de complicaties die 
kunnen ontstaan als gevolg 
van een dwarslaesie.

• Tref je preventieve 
maatregelen met het oog 
op secundaire klachten 
en/of beperkingen bij een 
dwarslaesiepatiënt.

• Verbeteren we de 
samenwerking tussen de 
eerste- en tweedelijns 
paramedici

• Vormen we de start van 
een Dwarslaesie Netwerk 
Noord-West.

Meld je nu aan

Scholing ergotherapie & 
fysiotherapie bij dwarslaesie 



Heliomare 
Relweg 51 
1949EC Wijk aan Zee 
088-9208888
www.heliomare.nl

Reade
Overtoom 283 
1054HW Amsterdam 
020-2422000
www.reade.nl

Accreditatie 
Accreditatie is toegewezen voor ergotherapie (ADAP: 7) en fysiotherapie (KNGF: 8). 

Kosten
€ 225,-

Betaling op bankrekeningnr. NL87 INGB 0697 3640 46 t.n.v. Stichting Reade o.v.v. nr. 15928, projectcode 
2022-19 + naam deelnemer. Wij verstrekken geen betalingsbewijs. Het bankafschrift van de afschrijving 
voldoet hierin.

Aanmelden
Meld je aan voor de scholing via de QR-code 
of ga naar: reade.nl/inschrijven-dwarslaesie

We zien je graag bij de scholing. Samen 
maken we meer mogelijk!

Programma 

13 april 2023 (Amsterdam) 

17.00 – 17.30: Inloop en broodje

17.30 – 21.00: Scholing

• Uitleg dwarslaesie + 

complicaties

• Elektrostimulatie

• Zitten

• Workshop elektrostimulatie 

(FT) of zitten (ET)

• Workshop transferstraining

en –hulpmiddelen

21.00 – 21.30: Gezamenlijke afsluiting

11 mei 2023 (Wijk aan Zee) 

17.00 – 17.30: Inloop en broodje

17.30 – 21.00: Scholing

• Coping & verliesverwerking

• Arm-/handfunctie bij hoge 

dwarslaesie

• Workshop arm-/hand-

/schoudertraining

• Fitheid en levensstijl (FT) 

of Discussie Wmo (ET)

• Samenwerking/expertises 

1e lijn en 2e lijn

21.00 – 21.30: Gezamenlijke afsluiting

Meld je nu aan

Scholing ergotherapie & 
fysiotherapie bij dwarslaesie 

http://www.heliomare.nl/
http://www.reade.nl/
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