
Donderdag 26 en Vrijdag 27 maart 2020 
organiseert het MS Centrum Amsterdam 
een 2-daagse Masterclass Revalidatie bij 
Multiple Sclerose. U ontvangt een 
exclusieve training door MS-experts.

De Masterclass Revalidatie bij MS is bedoeld voor 
zorgprofessionals met een speciale interesse in de 
behandeling van mensen met MS. De kleinschaligheid en 
interactieve aanpak faciliteren dat u de opgedane kennis na 
afloop direct kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. 

Na een succesvolle eerste editie zal op donderdag 26 en 
vrijdag 27 maart 2020 opnieuw de Masterclass Revalidatie 
bij MS plaatsvinden. De voertaal is Nederlands. Om het 
interactieve karakter van deze cursus te waarborgen, is er 
plaats voor maximaal 30 deelnemers. 

Er wordt een sterke koppeling gemaakt tussen actuele 
kennis, ontwikkelingen en wetenschappelijke 
onderbouwing, met een praktische vertaalslag naar de 
dagelijkse beroepspraktijk. Mensen zijn tijdens hun leven 
met de ziekte MS gebaat bij evidence-based revalidatiezorg 
volgens een netwerkbenadering. Netwerkzorg wordt 
gekenmerkt door patiëntgerichte multidisciplinaire 
samenwerking van regionale zorgprofessionals, waarbij 
diverse zorgvormen tegelijkertijd of verspreid in de tijd 
plaatsvinden, en altijd goed op elkaar aansluiten. Het 
volledige cursusprogramma zal plenair worden aangeboden, 
inclusief een netwerkdiner om toekomstige samenwerking 
van cursisten en docenten te stimuleren.

Doelgroep 
Zorgprofessionals werkzaam in eerstelijnspraktijken, 
ziekenhuizen, verpleeghuizen, en revalidatiecentra, 
waaronder revalidatieartsen, huisartsen, neurologen, 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, 
(neuro)psychologen, MS-verpleegkundigen, maatschappelijk 
werkers, en andere belangstellenden.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door KNGF (14 punten), ADAP 
(13,5 punten), Registerplein (15 punten), en VRA (12 
punten). Als bewijs van deelname zal na afloop een 
certificaat worden verstrekt.

Aanmelden 
Indien u geïnteresseerd bent om de Masterclass te volgen 
dan kunt u het aanmeldformulier invullen en mailen aan 
h.beckerman@amsterdamumc.nl Inschrijven wil nog niet 
zeggen dat u geplaatst bent voor de Masterclass aangezien 
het aantal plaatsen beperkt is. U ontvangt na inschrijving 
een e-mailbevestiging van uw aanmelding, en een factuur. 
Inschrijving voor één cursusdag is niet mogelijk. 
Kosten: 600 euro (incl. netwerk diner, incl. BTW)

Praktische informatie
Locatie: VU medisch centrum Amsterdam, De Boelelaan 
1117, 1081 HV Amsterdam (Polikliniek, KTC 4-009)

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren kan alleen schriftelijk. De datum van het 
poststempel of verzenddatum email geldt als aanzegdatum 
van de annulering. Bij annulering gelden de volgende 
regels:
• Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang wordt € 75 
administratiekosten in rekening gebracht.
• Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus 
wordt 50% van de kosten gerestitueerd. Een cursusbedrag 
van 300 euro wordt in rekening gebracht.
• Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de 
cursus is er geen recht op restitutie. Het volledige 
cursusbedrag wordt in rekening gebracht. Het is mogelijk 
om i.p.v. de ingeschreven cursist een vervanger op te 
geven.

Contact
Voor inlichtingen over de Masterclass Revalidatie bij MS 
kunt u een email sturen naar: Heleen Beckerman 
h.beckerman@amsterdamumc.nl ; tel: 020 – 44 40762
Revalidatiegeneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Masterclass Revalidatie bij MS
26 en 27 maart 2020



Programma Masterclass Revalidatie bij MS

9:30-10:15  Patiënt met MS aan woord
Patiënt met MS: Mijn verhaal en vragen. Het zingevingskader van een persoon met MS in het revalidatieproces.
Interview door Suzan Doodeman, geestelijk verzorger, Elsbeth Littooij, geestelijk begeleider Reade

10:15-10:30 Koffiepauze
10:30-11:15 Neurologie – Update - Brigit de Jong, neuroloog

Update over diagnostische criteria en typering MS; Disease modifying drugs (DMDs): aangrijpingspunt en 
werkingsmechanismen. Kan dieet de ziekte moduleren? Doel: weten wat de patiënt gebruikt of in toekomst gaat 
gebruiken/keuzes waar patiënt voor staat/bijwerkingen.

11:15-12:00 Neurowetenschappen: Beeldvorming in relatie tot cognitie en motoriek – Menno Schoonheim, neurowetenschapper
Wat doet beeldvorming met de patiënt en de therapeut? Overzicht nieuwste beeldvormende technieken (tractografie, 
fMRI, PET, “gewone beeldvorming”) en rol bij diagnostiek en prognose.

12:00-12:45 Revalidatie – Vincent de Groot, revalidatiearts 
Verloop, symptomen en prognose van MS. Wat is het lange termijn perspectief van de patiënt? Effect van gezonde 
leefstijl. Waar heeft de revalidatiearts en het MS revalidatieteam mee te maken?

12:45-13:45 Lunch
13:45-14:15 Spasticiteit – Carel Meskers, revalidatiearts

Wat betekent dit voor elke discipline?
14:15-14:45 Seksualiteit – seksuoloog 
14:45-15:00 Theepauze
15:00-16:00 MS en werk – Frederieke Schaafsma, bedrijfsarts. Regelingen in relatie tot werk. 

Participatieve aanpak - Marleen van Oosterhout, ergotherapeut. 
16:00-17:00 Reflectie op dag 1 – Forumdiscussie en Q&A sessie 
17:00-18:00 Transfer naar Restaurant
18:00-20:30 Netwerk diner

Dag 1, Donderdag 26 maart 2020, Frontaal

8:30-9:30 1. Trainingsprincipes bij MS – Marc Rietberg en Christian van Niekerk, fysiotherapeuten
& Training en belastbaarheid in relatie tot vermoeidheid door de bril van de fysiotherapeut 

9:30-9:45 koffiepauze
9:45-10:45 2. Mobiliteit & Balans – Preventie, diagnostiek en behandeling - Vincent de Groot, revalidatiearts
10:45-12:15 3a. Cognitie en MS: diagnostiek en differentiaaldiagnostiek – Sanne de Geus-Driessen, GZ-psycholoog en 

neuropsycholoog 
3b. Hoe om te gaan met een patiënt met cognitieve klachten? - Isaline Eijssen, ergotherapeut 

12:15-13:00 lunchpauze
13:00-14:00 4a. Vermoeidheid – Marieke Houniet-de Gier, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut

4b. Fysieke en Mentale belasting door de bril van de ergotherapeut – Isaline Eijssen, ergotherapeut 
14:00-15.00 5a. Wat maakt uw patiënt complex? MS verpleegkundigen: spin in het web. Kim Bakker, verpleegkundig consulent:

5b. Wat is uw rol bij complexe patiënten? Emma Collette, GZ-psycholoog, 
15:00-15:15 theepauze
15:15-16:45 6. Forumdiscussie: Wat maakt behandeling van uw patiënt complex – Werken in een netwerkstructuur – Vincent de 

Groot, revalidatiearts, met aandacht voor:
& Teamwork & inter-/multidisciplinair werken, en de rol van intervisie – Ruud Hoogakker, medisch maatschappelijk 
werker
& Regievoering /Coördinatie van zorg… bij wie ligt dit? – Marc Rietberg, fysiotherapeut, Isaline Eijssen, ergotherapeut, 
& Hoe kunnen we elkaar helpen? - Vincent de Groot, revalidatiearts

16:45-17:00 Afronding van de cursus /Q&A sessie

___________________________________________________________________________________________________________

Dag 2, Vrijdag 27 maart 2020, Gezamenlijke interactieve workshops 

Docenten
Het docententeam bestaat uit onderwijsbevoegde MS experts, gepromoveerde artsen en therapeuten met ruime klinische 
ervaring, wetenschappelijke kennis en vaardigheden, en actief betrokken bij internationale ontwikkelingen op de diverse 
vakgebieden (o.a. richtlijnontwikkeling) en MS Revalidatie. 


