MSG Science Netwerk Fysiotherapie
&
Master in Musculoskeletal Physiotherapy Sciences
www.vu.nl/mps

nodigen u uit voor de Capita Selecta lezing:
“Onderzoek naar SOLK – never a dull moment!”
door
Dr. Hans van der Wouden en Margreet Wortman, PhD i.o.
Op dinsdag 1 oktober
17:15u tot 19:45u
In de eerste lezing zal dr. Hans van der Wouden ingaan op de epidemiologie van Somatisch
Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en de veranderende inzichten rond
naamgeving en classificatie. Daarnaast geef zal een overzicht worden gegeven van de lopende en
recent afgeronde onderzoeksprojecten op dit terrein op de afdeling Huisartsgeneeskunde en
Ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Tenslotte zal worden ingegaan op
onderzoeksvragen waar we het antwoord nog niet op weten.
In de tweede lezing zal Margreet Wortman, psychosomatisch fysiotherapeut, haar onderzoek
presenteren over deze groep patiënten. SOLK patiënten ervaren vaak problemen in hun dagelijks
functioneren. Om de (kosten-)effectiviteit van de psychosomatische therapie voor patiënten met
SOLK te onderzoeken voert zij momenteel een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) uit in
de eerste lijn.
Locatie: Vrije Universiteit, Gebouw Medische Faculteit, van der Boechorstraat 7, 1081B
Amsterdam. Collegezaal: FG2 begane grond
Kosten
•
•
•
•
•

Deelname: KNGF lid: 20 euro
niet-KNGF lid: 25 euro
MSG leden ( NVMT, NVFS, NVOF, NFP and NVBF): gratis
Deelname als lid van MSG Science Netwerk Fysiotherapie: gratis
Alumni en studenten van de Master of Sciences Musculoskeletal Physiotherapy Sciences: gratis, maar
vooraf aanmelden is verplicht
Overige studenten (opleiding Fysiotherapie of Masteropleiding): gratis

Aanmelden: msg science netwerk
Accreditatie: Accreditatie aangevraagd voor de registers NFP, NVMT, NVOF, NVFS en AF
Over ons
Het MSG Science Netwerk Fysiotherapie is een initiatief van de MSG groep (NVMT, NVFS, NVOF, NVBF, NFP) in samenwerking met de
Leerstoel Musculoskeletale Fysiotherapie en de Master Musculoskeletal Physiotherapy Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam
(www.vu.nl/mps). Samen streven we naar uitwisseling en samenwerking tussen klinische praktijk en wetenschap. Eén van de manieren
hiervoor is het organiseren van symposia en lezingen (capita selecta) waarop klinisch relevant onderzoek en innovaties binnen de
Fysiotherapie worden gepresenteerd door (inter)nationale topsprekers.
Lid worden van het netwerk kan door een email te sturen naar sciencenetwork.fgb@vu.nl

