
Elke dag werken we hard om onze patiënten verder in 
beweging te brengen. Elke dag onderzoeken we ook hoe 
we dat nog beter kunnen doen. Als gespecialiseerde kliniek 
willen we graag voorop lopen. Bijvoorbeeld met excellente 
zorg, innovaties en het terugdringen van de zorgkosten. 
Daarbij kan het heel waardevol zijn om ook vanuit andere 
invalshoeken naar houding en beweging te kijken; om 
samen te werken en verder te kijken dan onze eigen neus 
lang is. En dat is precies wat we gaan doen op vrijdag 10 
november 2017 tijdens ons congres ‘Verder in beweging’ in 
de Stadsschouwburg Nijmegen. Wij nodigen u van harte uit 
om dit congres bij te wonen.

Ruim twintig sprekers schetsen die dag in korte presentaties 
een toekomstbeeld van de zorg voor houding en beweging. 
Meer informatie over de sprekers vindt u op  
www.verderinbeweging.nl/congres

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. M. Van Houdenhoven
Voorzitter raad van bestuur

Dr. J.G. van Enk
Lid raad van bestuur

Vrijdag 10 november 2017

Congres ‘Verder in beweging’
U I T N O D I G I N G

Nieuws
Nieuws over het congres, zoals het aankondigen van 
sprekers, delen we via LinkedIn, Twitter (#congresvib) en 
de speciale Facebook-evenementenpagina van het congres 
(Congres Verder in beweging). Om u verder zo goed mogelijk 
te informeren, hebben we een (mobiele) website gemaakt. 
U kunt de site nu al op uw smartphone installeren door de 
QR-code te scannen met uw telefoon. U blijft zo op de hoogte 
van alle ontwikkelingen.

Aanmelden
Aanmelden voor het congres kan tot 1 november 2017.  
U doet dat online via het inschrijfformulier op de (mobiele) 
website www.verderinbeweging.nl/congres.  
Na registratie ontvangt u automatisch een bevestiging. 
Aanmelden is kosteloos. Voor vragen over uw registratie kunt 
u contact opnemen met CongresLink via  
e.rozendaal@congreslink.nl of 06 208 522 47

Congres 2016
Kijk ook de presentaties van ons congres van 2016 terug via 
het YouTube-kanaal van de Sint Maartenskliniek.

Accreditatie
Voor het congresprogramma zijn accreditatiepunten 
aangevraagd voor alle BIG-erkende specialismen via 
het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), 
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA), 
Accreditatie Deskundigheid bevorderende Activiteiten 
Paramedici (ADAP), Verpleegkundig Specialisten, 
Verpleegkundigen, Anesthesiologiemedewerkers, Klinisch 
Psychologen, Fysiotherapeuten en Doktersassistenten. 

Congrescommissie
De organisatie van het congres wordt verzorgd door:
Sint Maartenskliniek
Remco Hoogendijk, Aart-Jan de Looff, Anja Muis,  
Vincent Straten en Angelique Vos-Boomgaard
CongresLink
Silvia de Bruin en Ella Rozendaal

Locatie van het congres
Stadsschouwburg Nijmegen
Keizer Karelplein 32h 
6511 NH Nijmegen 
www.stadsschouwburgendevereeniging.nl

Contact
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Congresbureau CongresLink, 
Postbus 1050, 6501 BB Nijmegen
www.congreslink.nl
Silvia de Bruin 
06 223 116 30
s.debruin@congreslink.nl

Meld u vóór 1 november aan via www.verderinbeweging.nl/congres

Kijk voor het programma op de volgende pagina >>



Programma congres ‘Verder in beweging’

8:30 - 9:30 Ontvangst en registratie

9:30 - 9:45 Opening

9:45 - 12:00 ‘Miracle of light’

Kracht en kwetsbaarheid
Esther Vergeer, zevenvoudig Paralympisch tenniskampioen

Neurotechnologies to reverse paralysis
Grégoire Courtine, dwarslaesie-onderzoeker Swiss Federal 
Institute of Technology Lausanne 

Verder in beweging op leeftijd
Marcel Olde Rikkert, klinisch geriater Radboudumc

Shared Decision Making: geen doel op zich, maar een 
middel voor zorg op maat
Frank van den Hoogen, reumatoloog en medisch manager 
Reumatologie Sint Maartenskliniek en Radboudumc

Let’s accelerate digital health solutions. Together
Casper Smeets, Community Director Rockstart

De bijzondere wereld van de achtervoet
Jan Willem Louwerens, orthopedisch chirurg  
Sint Maartenskliniek

Thee en bier
Petra Heesterbeek, senior onderzoeker Sint Maartenskliniek

Medi & Seintje
Bart van den Bemt, senior apotheker en medisch manager 
Farmacie Sint Maartenskliniek
 
Opening Mobiliteitsloket
Valerius Coppens, oprichter Helder

12:00 - 13:00 Lunch  

13:00 - 15:00  Meesters in beweging

Ethiek in beweging
Mark Van Houdenhoven, voorzitter raad van bestuur  
Sint Maartenskliniek
 
Verzekeraar in beweging
Chris Oomen, directeur zorgverzekeraar DSW
 
Brain Waves - in beweging met neuromodulatie
Natasja Maandag, anesthesioloog/pijnspecialist  
Sint Maartenskliniek
 

Op eigen kracht in beweging
Sport Medisch Centrum Papendal
 
Samen voor een gezonder leven (met Menzis 
SamenGezond)
Jeroen Pronk, Manager Leefkracht Menzis
 
3D-implantaten bij heupdefecten
Maarten Spruit, orthopedisch chirurg Sint Maartenskliniek
 
Ogen in beweging
Nathalie Verstegen, multimediaspecialist Pluryn
 
Innovatief bouwen in de zorg
Arnold Sikkel, architect en partner EGM architecten

Nieuwe technieken in de orthopedie
Chris Arts, hoofdonderzoeker (pre-)klinisch Biomaterialen 
Maastricht UMC+

Smarten the Clinic - Loopexpertise in beweging
Helma Bongers-Janssen, revalidatiearts en medisch manager 
Revalidatiegeneeskunde Sint Maartenskliniek

50 jaar knieprotheses… Kan het nog beter?
Bouke van Rossum, product specialist reconstructive/trauma 
Smith & Nephew

15:00 - 15:30 Pauze  

15:30 - 16:40 Maartenslezing

Uitreiking Maartensprijs

Installatie Multidisciplinaire Adviesraad (MAR)

Maartenslezing
Jan Terlouw, wetenschapper, 
schrijver, politicus en verbinder

16:40 - 17:15 Afsluiting

Ga Kathedralen Bouwen!
Daan Quakernaat, spreker

17:15  Borrel

Jan Terlouw


