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Kindervoeten symposium te Eindhoven
Donderdag 9 april 2015



Uitnodiging 

Graag willen wij u uitnodigen voor het kindervoeten symposium wat 
georganiseerd wordt door de kinder-orthopaedisch chirurgen van orthopaedie 
groot Eindhoven en het MUMC+.
Door de toegenomen specialisatie en de uitbreiding van de 
behandelingsmogelijkheden wordt binnen de orthopaedische chirurgie de 
behandeling van voetproblematiek steeds belangrijker. Kindervoeten maken een 
imposante groei door waarin de balans en het voetskelet veranderd hierdoor 
is het voor behandelaars belangrijk zich te verdiepen in de problematiek van 
de kindervoet. Het herkennen van de fysiologische en de pathofysiologische 
ontwikkeling speelt hierin een essentiële rol.  
Om samen voor de verschillende voetaandoeningen te komen tot een juist 
behandel plan, staat het opdoen en delen van kennis van de kindervoet 
pathologie deze middag centraal. Bij verschillende onderwerpen zal uitgebreid 
worden ingegaan op de conservatieve en ook op de chirurgische behandeling.
De middag wordt afgesloten met de behandeling van casuïstiek waarbij 
interactief de kliniek, de aanvullende diagnostiek en de uiteindelijke behandeling 
zal worden besproken.
Het doel van deze middag is om de kennis van kindervoetpathologie en de 
orthopaedische behandeling hiervan te vergroten.

Graag nodigen wij orthopaedisch chirurgen in opleiding, orthopaedisch 
chirurgen, revalidatie artsen, kinderartsen, kinderfysiotherapeuten en huisartsen 
uit om deel te nemen aan dit symposium.

Sprekers

•  Dagvoorzitter: drs. A.T. Besselaar, orthopedisch chirurg Maatschap 
 Orthopedie Groot Eindhoven
•  Drs. F. van Douveren, orthopedisch chirurg Maatschap Orthopedie Groot  
 Eindhoven
•  Mw. drs. H. Staal, orthopedisch chirurg MUMC+ Maastricht
•  Drs. J. Hermus, orthopedisch chirurg MUMC+ Maastricht
•  Mw. dr. A. Witlox, orthopedisch chirurg MUMC+ Maastricht

Accreditatie op basis van 4 SBU wordt aangevraagd voor: Orthopaedisch chirurgen, revalidatie artsen, 
kinderartsen, kinderfysiotherapeuten en huisartsen



Programma

Kindervoeten symposium eindhoven

Donderdag 9 april 2015

12.00 - 13.00 registratie ontvangst lunch

13.00 Start symposium met inleiding en welkomstwoord door 

 A. Besselaar

13.10 -1 3.35 Tenengang door Heleen Staal

13.35 - 13.50 Vragen/discussie

13.50 - 14.15 Pes planus door AdhiamboWitlox

14.15 - 14.30  Vragen/discussie

14.30 - 14.55 De klompvoet door Arnold Besselaar

14.55 - 15.10 Vragen/discussie

15.10 - 15.40 Thee/koffie pauze

15.40 - 16.05 Pes cavus door Florens van Douveren

16.05 - 16.20 Vragen/discussie

16.20 - 16.45 Voorvoetafwijkingen en neurogenen pathologie 

 door Joris Hermus

16.45 - 17.00 Vragen/discussie

17.00 - 17.30u File-borrel ter afsluiting

Accreditatie op basis van 4 SBU wordt aangevraagd voor: Orthopaedisch chirurgen, revalidatie artsen, 
kinderartsen, kinderfysiotherapeuten en huisartsen



Doelgroep
Het symposium is bedoeld voor iedereen die beroepshalve betrokken
is bij de diagnose en behandeling van afwijkingen aan de kindervoet.

Accreditatie
Accreditatie op basis van 4SBU wordt aangevraagd voor de volgende 
specialismen:
Orthopaedisch chirurgen, revalidatie artsen, kinderartsen, 
kinderfysiotherapeuten en huisartsen

Locatie
NH Conference Centre Koningshof
Locht 117
5504 RM Veldhoven
T: 040 - 258 19 22

Aanmelden
Via de website: www.orthopedie.mumc.nl

Inschrijfgelden
Zie informatie op de website.
Inschrijvingen worden op chronologische volgorde van betaling behandeld.
Sluitingsdatum betalingen 26 maart 2015

Inlichtingen
Marieke Prins: 
marieke.prins@mumc.nl
T: 043 - 387 70 36    

          
   


