
In gesprek met  
schouderklachten  
na borstkanker
KORTE OMSCHRIJVING VAN DE SCHOLING
Op 8 september zal er een scholing verzorgd 
worden waarin dieper wordt in gegaan op 
verschillende arm- en schoudermorbiditeiten 
die bij borstkanker kunnen ontstaan. De actuele 
kennis over deze problematiek na borstkanker 
en de mogelijke oorzaken hiervan zullen worden 
besproken. Daarnaast zullen ook diagnostische en 
therapeutische mogelijkheden besproken worden 
door Dr. An de Groef. 

In het tweede deel van de scholing zal  
Drs. Esther van Weele de communicatieve 
vaardigheden die van belang zijn binnen de 
oncologische fysiotherapeutische praktijk 
bespreken. Middels casuistiek zullen we 
vaardigheden oefenen, vanuit de theorie  
van motiverende gespreksvoering.

SPREKERS  
Het eerste deel van de cursus wordt verzorgd door 
Dr. An De Groef. An de Groef is manueel therapeut. 
Tijdens haar PhD aan KU Leuven (België) 
coördineerde ze verschillende studies over de 
behandeling van schouderklachten tijdens en na  
de behandeling van borstkanker. Op dit moment is 
An De Groef FWO postdoctoraal onderzoeker aan 
KU Leuven en UAntwerpen.

Esther van Weele heeft in 2001 Vestalia opgericht 
met als doel om de psychosociale begeleiding/
gespreksvoering van zorgverleners in de 
oncologische zorg te verbeteren. In 2004 raakte  
zij betrokken bij Avans + binnen de opleiding tot 
oncologisch fysiotherapeut. Ook heeft zij meerdere 
onderzoeken gedaan binnen de psychosociale 
(oncologische) zorg.

DATUM 
Woensdag 8 september 2021

LOCATIE 
Online – de link volgt vooraf per mail
Aanvang: 13.30 uur
14.00 - 17.00 uur: An De Groef
17.00 en 18.00 uur: pauze
18.00 - 21.00 uur: Esther van Weele

ACCREDITATIE 
Accreditatie wordt aangevraagd voor CKR 
(oncologieregister) en Keurmerk Fysiotherapie.
 
AANMELDEN
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op het 
besloten leden gedeelte van de FyNeOn website.  
Niet-leden kunnen zich aanmelden via  
info@fyneon.nl. Na aanmelding ontvang je een 
bevestigingsmail.

KOSTEN 
Voor Fyneon leden gratis, voor niet-leden 100 euro.

VERHINDERING
Mocht je na het aanmelden toch verhinderd zijn, 
dan graag contact opnemen met Pauline Kolen via 
info@fyneon.nl. Zonder berichtgeving zijn wij 
helaas genoodzaakt om kosten in rekening te 
brengen in verband met gemaakte kosten.
 
Bij overige vragen m.b.t. de scholingsdag, kun je 
contact opnemen met Pauline Kolen door een mail 
te sturen naar info@fyneon.nl.

https://www.fyneon.nl/

