Uitnodiging : Afscheidssymposium 12 en 13 januari 2022, MECC MAASTRICHT
Beste collega,
Graag vraag ik je aandacht voor onze aankomende workshop op 12 en een uniek
symposium op 13 januari 2022 in het MECC MAASTRICHT, Nederland, getiteld
‘IDEALIZED INTEGRATED PELVIC CARE’. Het is het afscheidssymposium ter ere van
Bary Berghmans PhD MSc RPT associate professor.
Abafi-HOLLAND en de afdeling urologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum
(MUMC+) hebben het genoegen deze workshop en symposium te organiseren voor
zorgverleners, met name bekkenfysiotherapeuten, met steun van de IUGA Special Interest
Group Pelvic Floor Rehabilitation.
Accreditatie is gehonoreerd bij KNGF/NVFB (Nederland) met 6 punten voor het symposium
en met 3 punten voor de workshop en door Pro-Q-Kine (België) met 18 punten.
We verwachten minimaal 200 afgevaardigden te ontvangen, ook uit België en Duitsland.
Het wetenschappelijke programma dat naast evidence-based theorie veel klinische praktijk
bevat, is van hoge kwaliteit, uitgedrukt door een keur aan vooraanstaande internationaal
bekende sprekers. Prof.dr. Paulo Palma van de Universiteit van Campinas, Brazilië, voormalig
voorzitter van de Central American Urological Association (CAU), prof.dr. Philip van
Kerrebroeck, emeritius hoogleraar urologie, Nederland, ICS trustee, prof.dr. John
Heesakkers, afdelingshoofd urologie van het MUMC+ en secretaris-generaal elect van het
ICS, prof.dr. Kari Bo, onderzoeker en bekkenfysiotherapeut, prof.dr. Gommert van
Koeveringe, neuro-uroloog van het MUMC+, dr. Hedwig Neels,
bekkenfysiotherapeut,Universiteit van Antwerpen, België en dr.Bert Messelink, uroloog en
richtlijn ontwikkelaar. Op dit belangrijke en vernieuwende symposium zullen ook Doreth
Teunissen, wetenschapper en huisarts en vele anderen aanwezig zijn, terwijl prof.dr. Paulo
Palma de zeer leerzame en praktische workshop op de avond van 12 januari zal verzorgen.
Natuurlijk vergeten we het sociale gedeelte niet, dus organiseren we direct na het
symposium een receptie voor socialiseren en netwerken in het MECC, Maastricht.
Mochten mensen willen blijven overnachten, dan hebben we een prima regeling kunnen
treffen met NH-hotel Maastricht, de buurman van het MECC, de locatie van de workshop en
het symposium.
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen, ook als hommage aan Bary. Schrijf je nu in
als early bird voor 10 december, het aantal plaatsen is beperkt, dus wie het eerst komt,
het eerst maalt……….
Registreren is mogelijk via baryberghmans.com
Meer informatie? Bekijk alle details van het programma op baryberghmans.com
Met vriendelijke groet,
Dr. Maura Seleme,
directeur abafi-HOLLAND
M: 0031653641238
E: symposium@iclimburg.nl
W: baryberghmans.com

