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09.00 – 09.30 uur
09.30 – 09.45 uur
09.45 – 10.30 uur

10.30 - 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

11.45 – 12.00 uur
12.00 – 13.00 uur
13.00 - 13.30 uur
13.35 - 14.05 uur
14.05 - 14.15 uur
14.15 - 15.00 uur

15.00 - 15.15 uur
15.15 – 16.00 uur
16.00 – 16.45 uur

16.45 – 17.45 uur

Ontvangst en gelegenheid voor bezoek aan de PodoExpo
Welkom
Tom van ’t Hek, dagvoorzitter en Marianne Lensink, bestuursvoorzitter LOOP
Lezing 1 – Plants for Joints
Carlijn Wagenaar, Arts-Onderzoeker (PhD student) bij Reade en Amsterdam UMC
Uitslagen en toekomstperspectieven van het ‘Plants for Joints’ gerandomiseerd
gecontroleerd onderzoek (RCT). ‘Plants for Joints’ is een multidisciplinaire leefstijl
interventie met onbewerkt plantaardige voeding bij patiënten met reumatoïde
artritis en artrose met metabool syndroom.
Pauze
Lezing 2 – Future of Health
Lucien Engelen, CEO van Transform Health en spreker
We weten dat het huidige pad waarop de zorg is voorgesorteerd een onhaalbare
doelstelling neerlegt t.g.v. de verdubbeling van de zorgvraag, een tekort aan
geschoolde medewerkers en (maximaal) een gelijkblijvend budget. In aanvulling op
kwaliteit, efficiëntie en procesverbeteringen zijn ook het verkennen van het werken
vanuit een ander paradigma nodig.
Digitalisering vd zorg speelt hierbij een voorname rol.
In deze sessie zal Lucien Engelen zowel in gaan op de rol van digitale zorg in het
duurzaamheid-dossier als ook een mogelijke denkrichting neerleggen die hij
momenteel aan het verkennen is waarbij hij samenwerkingen in de vorm van retail
concepten onderzoekt.
Pitches door exposanten PodoExpo
Lunch in de foyer en gelegenheid voor bezoek aan PodoExpo
Ronde 1 met workshops en lezingen
Ronde 2 met workshops en lezingen
Wissel moment
Lezing 3 – Behandelprotocol in de reumazorg
Elleke Huijbrechts, docent gezondheid bij Fontys Paramedische Hogeschool,
Podotherapeut en onderzoeker
In deze lezing wordt het behandelprotocol voor voet- en/of enkelklachten bij mensen
met een reumatische aandoening toegelicht. Dit protocol is gebaseerd op de in 2017
ontwikkelde multidisciplinaire aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van
voetklachten bij mensen met reumatische artritis. Het behandelprotocol begeleidt de
voetspecialist in het toepassen van deze aanbevelingen.
Pitches door exposanten PodoExpo
Pauze en gelegenheid bezoek aan PodoExpo
Lezing 4 – Chirurgische opties bij complexe voet/enkelafwijkingen
Jan Joost Wiegerinck, Orthopedisch chirurg bij Bergman Clinics B.V.
De lezing van Jan Joost biedt een overzicht van de operatieve orthopedische opties
bij eindstadium hol/platvoet deformiteiten, alsmede reconstructies van
posttraumatische voet- en enkelletsels.
Nazit met een drankje

