Opleiding

Je pijn te lijf
30 september 2021
19:00 – 21:40u

Online

Doelgroep: Artsen, psychologen, psychotherapeuten, kinesitherapeuten, osteopaten, verpleegkundigen,
diëtisten, ergotherapeuten en andere zorgverleners
Spreker: Dr. Leen Vermeulen
Accreditaties goedgekeurd door -Pro-Q-Kine (4 NVE)
-ABP-BVP (3 punten)

Dr. Leen Vermeulen is al 25 jaar huisarts bij Geneeskunde voor het Volk.
Ze schoolde zich bij tot integratief psychotherapeut en verdiepte zich in
het fenomeen pijn. Ze begeleidt patiënten met aanhoudende
pijnklachten.

Jarenlang zag Dr. Leen Vermeulen patiënten met chronische pijn van specialist naar specialist hollen. Ze
pleit ervoor om daarmee te stoppen en de puur biomedische kijk te overstijgen.
In het theoretische deel van deze opleiding legt ze uit hoe je lichaam en je brein pijn maken. Omdat
weten en doen niet hetzelfde zijn volgt er ook een praktisch gedeelte.
Ze leert je dat pijn niet altijd weefselschade betekent. Ze gaat dieper in op psychosociale factoren die
aanhoudende pijn beïnvloeden: stress, leef- en werkomstandigheden, gedrag, herinneringen, gedachten
en emoties. Zo ontmaskert ze chronische pijn.

Want wat een persoonlijk probleem lijkt, is veeleer een maatschappelijk alarmsignaal dat een collectieve
en beleidsmatige aanpak vraagt. De ratrace van onze prestatiemaatschappij houdt mensen vaak
ongewild chronisch ziek en sluit hen uit het actieve leven uit.

Kosten:
€ 69,(inclusief BTW, digitale hand-outs, opleidingsattest)

Algemene voorwaarden
-

Inschrijven verplicht tot betalen.
Er is geen terugbetaling mogelijk.
Uw inschrijving is persoonlijk.
U krijgt de link toegestuurd ten vroegste op 30 juni.

Studiepunten
Voor deze navorming krijgt u 2 studiepunten of 4 navormingseenheden.
Leden van ABP-BVP krijgen 3 punten.
Leden van PQK moeten een toets afleggen. Deze moet ten laatste ingediend zijn op 15 september. Uw
punten worden bijgeschreven op 16 september 2022.
Het kwaliteitsregister voor Nederlandse Diëtisten wordt aangevuld op 16 september door Kintu.

Attest
Alle deelname-attesten worden verstuurd na 15 september.

Uw contactpersoon:
Chris Kerfs, organisator Kintu

chris.kerfs@kintu.be

