
Programma

10.30 Ontvangst

11.00 Opening door Daphne Blonk,  
 lid van de werkgroep Aangezichtspijn

11.10 Welkomstwoord door Karin  
 van Haperen, voorzitter Hoofdpijnnet

11.15 Lezing ‘De werking van  
 neurostimulatie’  door  
 neurochirurg  Professor  
 Guus Beute, verbonden   
 aan het Elisabeth 
 Twee-Steden Ziekenhuis van Tilburg.

12.45 Lunch

13.00 Start workshoprondes.
 Er zijn twee rondes van ieder een uur.  
 U kunt dus twee workshops volgen.

Contactdag Aangezichtspijn | Zaterdag 14 april, Amersfoort
Met een inleiding door professor G.N. Beute over neurostimulatie

Je bent van harte welkom op de Contactdag 2018 van de Werkgroep Aangezichtspijn. 
Naast een interessant programma met een lezing over neurostimulatie en interactieve 
workshops draait deze dag om ontmoeting en het delen van ervaringen. Hieronder staat 
het volledige programma. Aanmelden kan tot 5 april. Geef ook aan welke workshops je 
wilt volgen.

Wanneer? zaterdag 14 april 2018
 
Waar Kerkgebouw De Brug, Schuilenburgerweg 2,   
 3816 TB Amersfoort. 

Tijd 10. 30 uur tot 15.45 uur
 
Voor wie - mensen met aangezichtspijn
 - mensen met andere vormen van  
   ernstige hoofdpijn
 - familie en vrienden 
 
Kosten - leden gratis (met max. 1 introducé)  
 - niet - leden:  € 15 per persoon 
 - wanneer je ter plekke lid wordt: € 25,-   
   incl. gratis entrée voor 1 introducé.   
   (kijk op www.hoofdpijnnet.nl voor alle  
   voordelen over lidmaatschap)

Workshop 1. 
Gebruik van Wietolie: de juridische status, productie,  
gebruik en medische effecten door rs.D  

 Cannabis
 Informatiecentrum Wetenschappelijk het van Wijnkoop

 Lisette

.

Workshop 2. 
Werk & Inkomen: welke problemen ervan patiënten, wat zijn hun rechten, wat vertel ik collega’s en werkgever.
door Alex Schonewille, re-integratiecoach en vrijwilliger van Adviespunt Werk van Hoofdpijnnet.

Workshop 3. 
Fysiotherapie:  hulpmiddel ter bestrijding van pijn en beperken van triggers. door Ida de Boer, Fysiotherapiepraktijk 
De Stimulus uit Arnhem, gespecialiseerd in o.a. orafaciale fysiotherapie en dry needling. 

Workshop 4. 
Algemene groep: uitwisseling van ervaringen
Onder leiding van Daphne Blonk en Carin Snijder (werkgroep aangezichtspijn)

15.00 uur Ervaringen van de dag delen en afsluiting.

Aanmelding  Ga naar:  www.allesoverhoofdpijn.nl/contactdag-aangezichtspijn en vul het formulier in, ook voor 
uw eventuele introducé.

Uw aanmelding ontvangen wij bij voorkeur vóór 1  april met het oog op de catering. Na aanmelding ontvangt u 
een bevestiging en routebeschrijving (Later inschrijven mag, met het risico dat de zaal vol is). 


