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Autorisatieronde “Standpunt echografie binnen de bekkenfysiotherapie”
Hierbij een update over de autorisatieronde van het Standpunt echografie. Nadat het standpunt in de ALV was
goedgekeurd, hebben wij het standpunt voorgelegd aan de aanpalende medische disciplines. Het standpunt is gestuurd
naar de beroepsverenigingen van de huisartsen, radiologen, verloskundigen, urologen, gynaecologen en MDL-artsen.
Deze autorisatieronde levert dusdanige feedback op dat het standpunt wordt aangepast. Hier vindt u de eerste
gereviseerde versie. De komende periode zal er nog meer feedback komen en daarmee aanpassingen in het standpunt.
Dit is dus niet de definitieve versie.
We realiseren ons dat dit lastig is. Het bestuur van de NVFB is er van overtuigd dat het document hierdoor sterker wordt
en wint aan draagvlak. Zonder draagvlak is implementatie erg moeilijk.

ICS Congres Florence
Nog enkele weken en dan start het ICS Congres in Florence! Een groep Nederlandse bekkenfysiotherapeuten zal naar
Italië afreizen om het congres bij te wonen. Onder hen ook drie bekkenfysiotherapeuten die gehoor hebben gegeven aan
de oproep om een motivatiebrief te schrijven en om gebruik te maken van de subsidie, welke de NVFB beschikbaar stelt
voor deelname aan een buitenlands congres. Deze dames Lena Schramm, Ana dos Santos en Frida Barmentlo, zullen u
via Facebook op de hoogte houden van de workshops en lezingen die zij bijwonen. Ook schrijven zij een artikel over het
ICS Congres voor het bulletin van december.

Women Up studie
De WOMEN-UP studie is een Europese studie, die het gebruik van een App onderzoekt binnen de revalidatie van de
bekkenbodemmusculatuur. Leden van de NVFB kunnen middels een enquête input leveren.
De onderzoekers verwachten in september de enquête te kunnen versturen. In de volgende nieuwsbrief informeren we
jullie hierover.

Uitnodiging verdediging proefschrift
Bekkenfysiotherapeut Marieke van Engelenburg heeft haar promotieonderzoek afgerond. Zij zal op vrijdag 13 oktober a.s.
haar proefschrift verdedigen. Graag nodigt zij u hierbij van harte uit:
UITNODIGING
voor het bijwonen van de openbare verdediging van het proefschrift
Pelvic Physiotherapy in Childhood Bladder and Bowel Dysfunctions
Vrijdag 13 oktober 16.00 uur
Aula van de Universiteit Maastricht
Minderbroedersberg 4-6
6211 LK Maastricht
Receptie aansluitend in de Refter bij de Aula.
Marieke van Engelenburg van Lonkhuyzen
Universiteit Maastricht, epidemiologie UNS 40-C3.556
m.vanengelenburg@maastrichtuniversity.nl

Symposium “Geriatric and Neurological Pelvic Floor Disorders"
In de zomer is het voor de meeste mensen dé tijd voor vakantie en ontspanning. Maar ook voor het maken van plannen
voor de komende maanden. Er staan weer interessante congressen en symposia gepland in het najaar van 2017…
Eén daarvan is het Symposium ‘Geriatric and Neurological Pelvic Floor Disorders’ van Abafi Holland en ProFundum
Education. Het symposium zal op 23 november a.s. plaatsvinden in Maastricht.
Een tipje van de sluier van het programma: een combinatie van theorie, debatten en workshops, met innovatieve
concepten van anatomie, pathofysiologie, intake, onderzoek, behandeling en evaluatie van resultaten.
Naar programma
Meer informatie of vragen? Mail naar: maura@abafi.com.

Oproepen namens de NVVS
De Nederlandse wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie (NVVS) brengt graag het volgende onder uw aandacht:





De mogelijkheid om een abstract in te dienen voor de NVVS wetenschapsdag
De mogelijkheid om een subsidieaanvraag te doen bij de vereniging
De congresbeurs voor een jonge seksuoloog of consulent seksuele gezondheid.

Hieronder volgt een toelichting van de oproepen.
Call for Abstracts
Op de NVVS wetenschapsdag “It takes three to tango... chronisch somatische ziekten en seksualiteit" wordt het werk van
een aantal onderzoekers gepresenteerd in de abstractsessie. U kunt hiervoor een abstract binnen het werkveld
‘Seksuologie’ indienen. De beste abstracts worden op de wetenschapsdag gepresenteerd. Het publiek zal hieruit het
beste abstract kiezen en deze wordt beloond met de abstractprijs waaraan een bedrag van 500 euro verbonden is.
Deadline indienen abstracts: 4 september 2017.
Meer informatie

NVVS Fonds SOS Call for Proposals
De Nederlandse wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) deelt U met genoegen mede dat het per heden

mogelijk is om een aanvraag in te dienen voor het Fonds Stimulering en Ontwikkeling Seksuologie voor het jaar 2018. Het
NVVS Fonds Stimulering en Ontwikkeling Seksuologie (Fonds SOS) is bedoeld om de Seksuologie, of meer specifiek de
wetenschappelijke onderbouwing en verbreding van de Seksuologie, te bevorderen.
Deadline indienen aanvraag: 15 september 2017.
Meer informatie

NVVS Fonds SOS Congresbeurs
Wil jij graag een (inter)nationaal seksuologie congres bezoeken? Maar geen geld? Dan is de Fonds SOS congresbeurs
wellicht wat voor jou. De Nederlandse wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie (NVVS) stelt dit jaar één beurs van
500 Euro beschikbaar voor een jonge seksuoloog of consulent seksuele gezondheid (in jaren of ervaring) om een
(inter)nationaal congres te bezoeken in 2018.
Deadline indienen aanvraag: 15 september 2017.
Meer informatie

Agenda
12 september - ICS 2017, Florence
25 september - Zorg voor vrouwen die besneden zijn, Driehoek Congres- en Vergadercentrum (vlakbij Utrecht CS)
11 oktober - 3rd World Congress on Abdominal & Pelvic Pain, Renaissance Washington DC Downtown
12 oktober - Landelijke dag: Fysiotherapie bij Kinderen met problemen in de Zindelijkheid, HAN Nijmegen
23 november - Geriatric and Neurological Pelvic Floor Disorders, NH Hotel Maastricht
24 november - Symposium Bekkenzorg in optima forma, Het Ketelhuis Eindhoven
24 november - Dag van de Fysiotherapeut, Midden Nederland Hallen Barneveld

Divers nieuws
Blijf op de hoogte van actuele zaken van de NVFB via http://nvfb.fysionet.nl/actueel.html
Antwoorden op vragen omtrent o.a. declaraties zijn te vinden op de website via: http://nvfb.fysionet.nl/veelgestelde-vragen.html
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De nieuwsbrief NVFB is een uitgave van de NVFB - De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij bekkenproblematiek en pre- en
postpartum gezondheidszorg. Middels deze Nieuwsbrief willen wij u informeren over een aantal belangrijke ontwikkelingen, die direct of
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