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Bij- en Nascholingscursus

08.45 Ontvangst

13.15 Pijn en fysiotherapie: LSD, een rotonde
en een fiets
Simone Gouw, orofaciaal en
psychosomatisch fysiotherapeut

Vrijdag 27 januari 2017

Het begrijpen van pijn

09.15 Relevante anatomie voor pijn in het aangezicht en referred pain
Prof dr. R.L.A.W. (Ronald) Bleys,
Anatoom, Universiteit Utrecht

10.00 Differentiële diagnostiek bij onbegrepen
pijn in het aangezicht
Dr. B. (Boudewijn) Stegenga,
MKA chirurg, UMC Groningen

11.00 Koffiepauze

11.30 Culturele en individuele aspecten van
presentatie en beleving van pijn:
cultuursensitieve communicatie in de
praktijk
Dr. C.B.M. (Cor) Hoffer, cultureel
antropoloog en socioloog

Het behandelen van pijn

HOOFDZAKEN

14.00 Medicamenteuze en niet-medicamenteuze therapie bij aangezichtspijn
Prof. dr. A.P. (André) Wolff, Hoogleraar
Anesthesiologie i.h.b. Pijngeneeskunde,
UMC Groningen

14.45 Theepauze

15.15 Over de pijngrens: Het leveren van hoge
(sport) prestaties
Joost Galema, journalist

16.15 Afsluitende borrel

12.15 Lunchpauze

Hoofdsponsor 2017

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten
tel. 0341 - 37 54 54

PAOK-BOOA
Nederlandse Vereniging voor
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Pijn: begrijpen en behandelen

Op vrijdag 27 januari 2017 wordt de jaarlijkse
nascholingsdag ‘Hoofdzaken’ gehouden in Putten.
Deze dag behoort tot het terugkerende
nascholingsprogramma voor de Nederlandse
MKA-chirurgen en is een vast onderdeel van de
landelijke onderwijsdagen voor AIOS.

Pijn in het aangezicht is een veel voorkomende
klacht en heeft vaak een duidelijke oorzaak.
Echter, soms is het mechanisme van de pijn voor
de MKA-chirurg moeilijk te achterhalen.
Goede anatomische kennis is een onmisbare eerste stap in de pijndiagnostiek. Professor Ronald
Bleys, hoogleraar klinische anatomie aan de
Universiteit van Utrecht, zal de toehoorders
bijscholen over de anatomische aspecten van
aangezichtspijn.
Vervolgens is de vraag welke overwegingen en
stappen moeten worden genomen door de MKAchirurg voor een juiste diagnose. In het tijdperk
van onbeperkte toegang tot medische informatie
en toenemende juridisering is het onverminderd
belangrijk om hierbij geen zaken over het hoofd
te zien. Collega Boudewijn Stegenga zal de aanwezigen meenemen in dit ingewikkelde en
belangrijke diagnostisch proces.
Ondanks een degelijke anatomische, pathologische en diagnostische kennis kan de diagnose
worden bemoeilijkt door de wijze waarop pijn
door de individuele patiënt wordt gepresenteerd.
In onze multiculturele samenleving komen zorgverleners steeds vaker in aanraking met patiënten die pijn op een unieke en andere wijze
presenteren dan wij historisch gewend zijn.
Cor Hoffer zal dit, vanuit zijn perspectief van cultureel antropoloog, verder toelichten.

Na het verkrijgen van basale kennis voor een
juiste diagnose, zal na de lunch worden gefocust
op de therapie. Een deel van de causale therapie
die de MKA-chirurg zelf kan verzorgen zal hierbij
buiten beschouwing worden gelaten.
Veel patiënten worden uiteindelijk verwezen
naar de fysio-/orofaciaaltherapeut, maar wat is er
nu eigenlijk gebeurd als de patiënt later weer bij
u op controle komt en wat is de prognose van de
klachten? En wat is het goede moment om te verwijzen? Simone Gouw, orofaciaal en psychosomatisch fysiotherapeut, zal dit toelichten aan
de hand van de dagelijkse praktijk en aangeven
wat de verwachtingen kunnen zijn van de fysiotherapeut ten aanzien van de behandeling van
pijn in het hoofdhals gebied.
Naast causale therapie en fysiotherapie zijn er
nog vele andere bekende en meer innovatieve
medicamenteuze en niet-medicamenteuze
therapieën beschikbaar voor aangezichtspijn.
Veelal worden deze op een gestructureerde wijze
aangeboden vanuit een pijncentrum. Professor
André Wolff is medisch hoofd van het pijncentrum in het UMCG en zal een voordracht over
dit onderwerp verzorgen.
Traditioneel wordt de dag afgesloten met een
spreker van buiten het medische veld met kennis
die raakt aan het onderwerp van de dag.
Joost Galema is journalist en schrijft al jaren over
sport, literatuur, levensbeschouwing en klassieke
muziek. Gedrevenheid en het verleggen van grenzen, ondanks dat dit soms pijn doet, zullen door
hem worden besproken.
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WEACADEMY, 28 januari 2017
Aansluitend aan Hoofdzaken vindt op zaterdag
28 januari 2017 de 4e WEACADEMY op dezelfde
locatie plaats. Deze dag staat in het teken van de
injectable behandeling.
Indien u beide dagen deelneemt, kunt u desgewenst gebruik maken van een hotelkamer
incl. diner op vrijdagavond 27 januari 2016 bij
Kasteel De Vanenburg.
Bij inschrijving voor de WEACADEMY kunt u hiervoor direct een reservering maken.

