Kosten en betalingsvoorwaarden
Registratiekosten

Call for abstracts:

Inschrijvingen voor 15 januari 2013
Verpleegkundigen geen lid DPS en wil lid worden
Verpleegkundigen lid DPS
Verpleegkundigen geen lid DPS

€ 125
€ 75
€ 100

Tijdens het congres wordt de mogelijkheid geboden om een poster te presenteren. Ook een poster die u
presenteerde op een internationaal congres in 2012 of 2013 mag gepresenteerd worden. Op deze wijze
hopen wij dat uw werk aan collega`s in Nederland bekendheid krijgt. Abstracts kunnen worden ingediend,
via de website, tot uiterlijk 26 januari 2013. Tijdens het congres zal de postercommissie de eerste, tweede
en derde beste poster bekend maken. Alle abstracts worden opgenomen in een abstract boek.

Paramedisch geen lid DPS en wil lid worden
Paramedisch lid DPS
Paramedisch geen lid DPS

€ 150
€ 100
€ 125

Bereikbaarheid:

Artsen geen lid DPS en wil lid worden
Artsen lid DPS
Artsen geen lid DPS

€ 250
€ 200
€ 225

Inschrijvingen ontvangen vanaf 15 januari 2013
Verpleegkundigen geen lid DPS en wil lid worden
Verpleegkundigen lid DPS
Verpleegkundigen geen lid DPS

€ 175
€ 125
€ 150

Paramedisch geen lid DPS en wil lid worden
Paramedisch lid DPS
Paramedisch geen lid DPS

€ 200
€ 150
€ 175

Artsen geen lid DPS en wil lid worden
Artsen lid DPS
Artsen geen lid DPS

€ 300
€ 250
€ 275

Het ledentarief geldt alleen indien u lid bent van de Dutch Pain Society. Indien
u inschrijft voor het congres als ‘Geen lid wil en lid worden’ dan zijn bij de
registratiekosten voor het congres de kosten voor het lidmaatschap van Dutch Pain
Society voor het jaar 2013 inbegrepen. De bedragen zijn inclusief administratiekosten,
restauratieve voorziening en abstract boek. Incasso vindt plaats d.m.v. het afgeven van
een éénmalige machtiging. De betaling wordt geboekt op bankrekening 13.82.73.154
CMSH inzake DPS Congres 2013 onder vermelding van uw registratienummer.

Registratie:

Alle deelnemers dienen zich digitaal in te schrijven via het registratieformulier op de
website www.dutchpainsociety.nl

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden:

De congresregistraties worden in opdracht van de Dutch Pain Society verricht door
Congress & Meeting Services Holland. Zij schrijven deelnemers op volgorde van
ontvangst van de digitale inschrijving in.
Bij schriftelijke annulering vóór 15 februari 2013 worden de deelnemerskosten minus
€ 30,- administratiekosten gerestitueerd. Vanaf 15 februari 2013 vindt geen enkele
vorm van restitutie plaats en blijft u de volledige deelnemerskosten verschuldigd.
Er kan eventueel wel een vervanger worden aangemeld.

Per openbaar vervoer (trein):
Hotel en Congrescentrum de Reehorst is per trein uitstekend bereikbaar (station Ede-Wageningen ligt op 5
minuten lopen van het congrescentrum.
Per auto:
Voor een routebeschrijving kunt u terecht op www.reehorst.nl.
De Reehorst heeft een eigen grote parkeerplaats waar u tegen geringe betaling (parkeermunten zijn bij de
receptie te koop) uw auto kunt parkeren.

Congressecretariaat:

Mw. Sanne van den Biggelaar-van Wienen en Frencis van den Nieuwenhof
Postbus 957
5600 AZ Eindhoven
tel. 040 2113663
fax. 040 213 40 10
dutchpainsociety@congresservice.nl
rekeningnummer 13.82.73.154
t.a.v. Congress & Meeting Services Holland inzake DPS congres 2013
IBAN: NL60RABO 0138273154
BIC: RABONL2U
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DPS CONGRES

programma ZATERDAG 20 april 2013

workshops

Voorwoord:
Wij heten u van harte welkom op dit congres van de Dutch Pain Society dat de
uitdagende titel draagt: “Van Multi naar Meer: de Dutch Pain Society in nieuwe tijden…”.
Pijn wordt al lang niet meer beschouwd als een directe weerspiegeling van de mate
van weefselschade, maar als een resultante van biologische, sociale, cognitieve en
emotionele factoren in een complexe interactie. Stilaan beseffen wij dat de sociale
impact van pijn voor zowel de patiënt en zijn naasten als voor de maatschappij immens
is en dat het aantal mensen dat aan chronische pijn lijdt, groter dan hart- en vaatziekten
en kanker samen, epidemische proporties aanneemt. Het zorgperspectief bij chronische
pijn omarmt steeds meer een maatschappelijk dan een medisch kader, en richt zich niet
alleen op cure maar vooral ook op care.

(onder voorbehoud)

(duren 1 uur en worden in 2 sessies gegeven)

08.30 uur	Ontvangst, registratie, koffie & thee.

1.

“Functioneren en pijn”
Dr. A.J.A. Köke (Senior onderzoeker/Innovatiemedewerker, Kenniscentrum Adelante, Hoensbroek),
Prof.dr. E.J.A. Scherder ( Hoogleraar/Afdelingshoofd Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit, Amsterdam)
en Dr. J.H.B. Engels (Psychiater, Atrium Medisch Centrum, Heerlen)

2.

“De complexe patiënt met pijn in de praktijk ”
Dr. A.J.M. van Wijck (Anesthesioloog, UMC Utrecht, Utrecht), mw. drs. J.L. Swaan (Revalidatiearts, Rijndam
Revalidatiecentrum, Rotterdam) en J.C.H. Bakx (Senior consultant, CBO, Utrecht)

3.

“Interdisciplinaire samenwerking en het voordeel voor de patiënt”
Mw. dr. M.A.H. Steegers (Anesthesioloog, UMC St Radboud, Nijmegen) en Drs. P. Wetselaar
(Tandarts-gnatholoog/Chef de clinique orale Kinesiologie, ACTA, Amsterdam)

4.

“Behandeling van pijn als continuïteitsuitdaging”
Mw. C.G. Oudendijk (coördinerend pijnverpleegkundige (pijncoach), Isala Klinieken, Zwolle),
Drs. C. Meyer (huisarts in Zwolle en verbonden aan het Pijn Centrum Isala Klinieken, Zwolle),
Drs. A. de Gier (Anesthesioloog, Isala Klinieken, Zwolle) en mw. dr. M. van den Muijsenbergh
(Huisarts en onderzoeker, Universitair Gezondheids Centrum Heyendael, Nijmegen)

5.

“Organisatie van interdisciplinaire behandeling bij lage rugklachten”
Prof.dr. M.W. van Tulder ( EMGO, VU Medisch Centrum, Amsterdam) , Prof.dr. P.H.T.G. Heuts
(Revalidatiearts, VU Medisch Centrum, Amsterdam), Dr. M. van Wijhe (Anesthesioloog/Pijnspecialist, UMC
Groningen) en Dr. M.H. Coppes (Neurochirurg, UMC Groningen)

Een eenzijdige of monodisciplinaire aanpak van pijn is voor vele patiënten onvoldoende
om een leefbare situatie te creëren. Het is meer dan 50 jaar geleden dat John Bonica,
de grondlegger van de International Association for the Study of Pain (IASP), onze
moedervereniging, lanceerde dat alleen een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak een
juist antwoord is voor vele moeilijke pijnsyndromen die we bij onze patiënten observeren.
Het aantal onderzoeken en onderwijsprogramma`s die deze multidisicplinariteit een
plek geven is nog maar mondjesmaat. Het organiseren van echte multidisciplinaire
zorg en nog beter interdisciplinaire zorg lijkt in deze onzekere economische tijden bijna
onmogelijk te worden. Daarom wil de DPS meer in deze nieuwe tijden.
Ontwikkeling van o.a. een multidisciplinaire richtlijn chronische pijn, disease management
en een zorgketen zullen leiden tot meer kwaliteit en doelmatigheid. Het bestuur van de
DPS hoopt dat u allen op dit congres veel inspiratie en kennis mag vinden en vooral een
motivatie om samen met uw patiënten en collega`s de diagnostiek en behandeling van
pijn een betere plek te geven in de maatschappij zodat er in de toekomst minder pijn
geleden zal worden. Uit het Regieraad rapport ‘Chronische Pijn’ (november 2011) zijn
een aantal knelpunten gesignaleerd m.b.t. pijn in Nederland en hieruit zijn aanbevelingen
tot verbetering voortgekomen. Er moet veel veranderen. Wij hopen dat diegenen die
zich daartoe geroepen voelen ons kunnen helpen hier samen iets aan te doen, over
de grenzen van onze eigen werkomgeving en vakgebieden heen. De DPS wil aan allen
die betrokken zijn bij patiënten met pijn een overkoepelende organisatie aanbieden die
leiding en inspiratie mag bieden voor een betere toekomst ….
Datum Zaterdag 20 april 2013
Plaats Hotel en Congrescentrum De Reehorst, Ede.
Doelgroep:
Anesthesiologen, Apothekers, Beleidsmedewerkers, Fysiotherapeuten, Geriaters, Huisartsen,
Internisten, Intensivisten, Klinisch psychologen, Maatschappelijk werkers en dienstverlening,
Manueel geneeskundigen, Neurologen, Neurochirurgen, Oefentherapeuten Cesar en Mensen
dieck, Orthopedisch chirurgen, (Pijn) verpleegkundig specialisten, (Pijn) verpleegkundigen,
Revalidatieartsen, Specialisten ouderen geneeskunde, Pijn Patiënten Verenigingen en iedere
professional die zich aangesproken voelt tot het thema pijn.
Accreditatie: Voor dit congres zal accreditatie worden aangevraagd.
Aantal deelnemers: Circa 500 (registratie op datum van aanmelding)

09.15 uur	Welkom door de voorzitter van de DPS
09.20 uur	Opening Dutch Pain Society congres
Prof.dr. Kris Vissers, voorzitter Congrescommissie
09.30 uur

Het regieraad rapport: een nieuwe start of dode letter?
Prof.dr. Frank Huygen, Erasmus MC, Rotterdam

10.00 uur

Het Belgische pijndossier: een goed voorbeeld?
Prof.dr. Bart Morlion, KU Leuven, Belgie en past president Belgian Pain Society

10.30 uur

Pauze, gelegenheid tot het bezoeken van de expositie

11.00 uur
Pijnbestrijding als mensenrecht
	Adriaan van Es, huisarts en coördinator IFHHRO
11.30 uur	The multidisciplinary approach: from Multi towards More and Better?
Prof.dr. Dennis Turk, Washington DC, Seattle, John Bonica Chair of Pain Medicine
12.15 uur	Lunch, gelegenheid tot het bezoeken van de expositie
13.30 uur	Workshop ronde 1
14.30 uur	Wissel zalen workshops
14.40 uur	Workshop ronde 2
15.40 uur

Pauze, gelegenheid tot het bezoeken van de expositie

16.10 uur

Plenaire terugkoppeling, discussie

16.40 uur

Sluiting, gevolgd door hapje en drankje

Gedurende de workshops zullen de sprekers op interactieve wijze in discussie gaan met de aanwezigen
ter verdieping van de thema’s. De definitieve indeling van deelname aan de workshops wordt door de
congresorganisatie verricht, waarbij met de aangegeven voorkeuren rekening wordt gehouden.
De indeling wordt de deelnemers bij de registratiebalie bekend gemaakt. Om organisatorische
redenen verzoeken wij de deelnemers de indeling als bindend te beschouwen.

