Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten
Tel. 0341 – 37 54 54
www.vanenburg.nl

Hoofdzaken op vrijdag 27 januari 2017
Voorafgaand aan de 4e WEACADEMY, vindt op Kasteel De Vanenburg
de jaarlijkse bij- en nascholingscursus Hoofdzaken plaats, met als thema
‘Pijn: begrijpen en behandelen’.
Indien u beide dagen deelneemt, kunt u desgewenst gebruik maken van
een hotelkamer incl. diner op vrijdagavond 27 januari 2017 bij Kasteel
De Vanenburg. Bij inschrijving voor de WEACADEMY kunt u hiervoor
direct een reservering maken.
Inschrijving via www.ireenrientjes.nl
Inschrijftarief MKA-chirurg / arts
:
Inschrijftarief AIOS
:
Hotelkamer en diner 27 januari 2017 :

NVMKA Accreditatie 5 punten

€ 175,€ 75,€ 150,-

Voor nadere informatie Ireen Rientjes Congresorganisatie
Tel. 0031-74-2782983 - Email info@ireenrientjes.nl

Scholing voor esthetische
aangezichtschirurgie

‘PUMP UP THE VOLUME’
Injectables in het aangezicht

Zaterdag 28 januari 2017
Kasteel De Vanenburg, Putten

INLEIDING

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de vierde WEACADEMY die
gehouden wordt op 28 januari 2017 in Kasteel De Vanenburg te Putten.
De jaarlijkse scholingsdag wordt georganiseerd door de werkgroep
esthetische aangezichtschirurgie van de NVMKA en staat op veler
verzoek deze keer in het teken van injectables. Hyaluronzuur ﬁllers en
botulinetoxine worden zeer veel gebruikt voor uiteenlopende indicaties.

Door twee ervaren sprekers worden diverse esthetische toepassingen in
het aangezicht belicht en worden live demonstraties gegeven. Een uitgelezen mogelijkheid om veel praktische kennis op te doen!
Ash Labib is een Engelse KNO-arts die zich heeft toegelegd op injectable
behandelingen en een ervaren internationaal docent.
Rutger Schepers is een van de meest ervaren Nederlandse MKA-chirurgen
op het gebied van injectable behandelingen.

Het symposium is toegankelijk voor MKA-chirurgen, KNO-artsen, Oogartsen, Plastisch chirurgen en andere geïnteresseerden. Voor specialisten
in opleiding is er een speciaal tarief.
Voorafgaand aan de WEACADEMY wordt op vrijdag 27 januari op dezelfde
locatie de cursus Hoofdzaken georganiseerd. Indien u beide dagen deelneemt, kunt u een hotelkamer en diner in Kasteel De Vanenburg
boeken.
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Allergan.
De voertaal is Engels.
Wij hopen u te mogen begroeten in Kasteel De Vanenburg te Putten!
Namens de WEAC,

Frank Bierenbroodspot
Suzanne Bolouri
Johan Jansma
Justin Pijpe
Rutger Schepers
Hylke Schouten
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16.45

Registration and coﬀee

Welcome
Johan Jansma

Introduction Hyaluronic acid
Ash Labib

Hyaluronic acid treatment of the lips and the perioral region
Ash Labib

Live Treatment: Hyaluronic acid treatment of the lips
and the perioral region
Ash Labib
Coﬀee break

Hyaluronic acid and Botox treatment of the midface and
the periorbital region
Rutger Schepers

Live Treatment: Hyaluronic acid and Botox treatment of the
midface and the periorbital region
Rutger Schepers

Lunch break

Total Face treatment. My concept
Ash Labib

Live Treatment: Total Face
Ash Labib

Tea break
Male-female diﬀerences in diagnostics and treatment planning
Ash Labib

Complications: How to avoid and treat them
Ash Labib
Drinks

