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Congres Programma 2019
Internationaal Congres voor proprioceptive
en bio-mechanische therapieën, 29. – 31. maart 2019
Beste collega’s,
Een jaar vliegt voorbij en voordat je het weet is het
al weer tijd voor onze jaarlijkse IFPB conferentie. Het
gaat vliegensvlug en we hadden zooo veel gepland
....... Ken je dat ook?
Maar ik kijk er nu al wel naar uit. Het is altijd een uitdaging om een
programma voor een congres als dit samen te stellen. Je hebt veel
ideeën, maar helaas heeft niet iedereen de tijd die je zou willen hebben.
En dan moeten er andere oplossingen worden gevonden. Maar ik
denk dat we erin geslaagd zijn om weer een geweldig programma
samen te stellen – toch?
De ontmoetingsplaats is hetzelfde gebleven. Een oude
bekende, maar wij geloven dat deze plek nog altijd bij uitstek
geschikt is voor ons Congres, (met ons wordt natuurlijk de
hele groep bedoeld). Naast informatie en nieuwe kennis, is er,
zoals altijd, volop ruimte voor collegiale uitwisseling en feest.
Ogen, druksystemen in het lichaam, behandeling van kinderen, huid
als een effect orgaan of de pathobiomechanica van de hallux valgus,
om slechts een deel van de lezingen te noemen, zijn onderwerpen die
zeker voor iedereen interessant en van belang zullen zijn.
Dus, we kijken uit naar oude bekenden en nieuwe vrienden en hopen
op een levendige bijeenkomst in 2019 in Rummelsberg! Breng je
vrienden en geïnteresseerde collega's mee, want dit is de enige manier
waarop deze succesvolle methode kan worden verspreid. En… laat
ons ook deelgenoot worden van jouw ervaringen en kennis!

Dus-hopelijk tot maart in Rummelsberg
Armin Haßdenteufel

vrijdag, 29. maart 2019

11.00 – 17.00 h W O R K S H O P

Osteopathische behandeling van het bekken
en onderliggende extremiteiten
Hans-Joachim Merkt, Oldenburg, D
In de workshop wordt uitgelegd wat de oorzaak is
van reversibel disfunctioneren in "gewrichten" met
de gevolgen van verminderde mobiliteit en statica.
In het praktische deel worden de onderzoeks- en
behandelingsmogelijkheden van de (doorgestuurde)
"pathologieën" uitgewerkt.

11.00 – 17.00 h W O R K S H O P

Effecten van incorrecte visie op stand, balans en gang
Ludwig Krinner, D

18.30 h

•

Hoe kan een onervaren behandelaar een
oogprobleem herkennen (screeningsmethoden die
afwijkingen aan het licht brengen)?

•

Welke eenvoudige hulpmiddelen zijn nodig of nuttig?

•

Welke mogelijkheden zijn er om nog dieper in de
materie te duiken zonder te concurreren met de
optometrist

•

Hoe vind ik netwerkpartners die de juiste hulp bieden

•

Welke uitwerking hebben multi-en multifocale brillen

•

Hoe beïnvloedt de zelfzorg van slechtzienden met
zelfgekozen leesbrillen de "volksgezondheid"?

•

Zijn fouten vanuit de richting van blokkering van de
cervicale wervelkolom, whiplash d.m.v. oefeningen te
verbeteren.

Ledenvergadering I.F.P.B e.V.
in het Tagungszentrum, Rummelsberg

zaterdag, 30. maart 2019
dagvoorzitter: Wolfgang P. Schallmey en Kai Altkemper

9.00 h

Dagopening

9.15 – 10.45 h

‘Ich bin von Kopf bis Fuß auf Druck eingestellt’
(vrij naar Marlene Dietrich) – Anatomie und Klinik
Sprekers: Prof. Gert-Jan Kleinrensink, NL
Dr. Jan-Paul van Wingerden, NL
Mechanische druk, met name rond bekken en wervelkolom
is al enige jaren het thema in de presentaties van prof dr
Kleinrensink en dr Van Wingerden. Het mechanisme van
druk wordt echter niet alleen in de romp, maar in ons
gehele lichaam toegepast. Daarom speelt mechanische
druk ook binnen de podologie een prominente rol. Immers,
zelfs een binnen de podoposturaal therapie veel gebruikte
neuroreflectoire prikkel, wordt middels druk geïnitieerd. Zo
willen wij u meenemen in een gecombineerde kennis- en
ervaringsbeleving ‘von kopf bis fuss’

10.45 – 11.15 h

Pauze

11.15 – 12.00 h

Chronische Borreliose als oorzaak van gewrichtspijn 		
Spreker: Dr. med. Armin Haßdenteufel, D
Chronische rug-en gewrichtspijn, vooral aan de voeten,
zijn natuurlijk meestal op een statisch houdingsprobleem
terug te voeren. Hiervoor zijn veel oorzaken. Er zijn echter
ook veel niet-statische oorzaken, zoals ontstekingen,
maar ook infectieziekten zoals bijvoorbeeld de chronische
ziekte van Lyme te noemen. Het is bijzonder belangrijk
dat men wordt geïnformeerd over deze ziekte, omdat
het vaak niet wordt herkend in de reguliere geneeskunde
en daardoor gedeeltelijk teniet wordt gedaan. In deze
presentatie probeert ik dit te verduidelijken en u te
informeren over de juiste diagnose en therapie.

12.00 – 12.45 h De bijdrage van revalidatie in water – volgens het

neuro-anatomische concept Bourdiol-Bortolin
Spreker: Dott. Roberto Carniel, I

Hydrokinesiotherapie is de methode voor het gebruik van
de fysische watereigenschappen voor therapeutische
doeleinden voor beweging. Artsen bevelen hun patiënten
vaak aan om te "zwemmen" om verschillende ziekten
positief te bestrijden.

zaterdag, 30. maart 2019

Het neurologische werk van Bourdiol onthult de
zwaartekrachtsgrenzen van het water, die kunnen
worden overwonnen door gebruik te maken van de
pneumo-elastische reactie van hulpstoffen.
Op basis van de studie van tonisch-houdelijke
spieren met antizwaartekracht-effecten, is een gericht
revalidatieprotocol ontwikkeld.

12.45 – 14.00 h Lunch
14.00 – 15.30 h De grote teen op het verkeerde spoor – Hallux valgus & Co.

Sprekers:
		

Dr. Stefanie Schliwa, Bonn, D
Dr. Gerald Engels, Köln, D

Een foute positie van de grote teen moet niet worden
beschouwd als een op zichzelfstaand voorvoet probleem,
maar moet altijd bij het zoeken naar de oorzaak, de
hele voet omvatten Welke rol speelt bijvoorbeeld de
positie van de hiel en de stabiliteit van het TMT-1-gewricht
in de positie van de eerste straal en dus de grote teen?
Het begrijpen van de functionele anatomie van de
belastbare voet en de pathobiomechanica die tot deze
misvormingen leidt, is de sleutel tot een succesvolle
behandeling

15.30 – 16.00 h Pauze
16.00 – 16.45 h Verbanden van reflexen in de vroege kinderjaren

(Moro, ATNR, ...) en hun effect op de ontwikkeling van
de sensorimotorische functie

Spreker: Dr. Wolfgang Laube, AT
In de baarmoeder en in de eerste paar weken is de
sensomotoriek primitief reflexief. Het kind reageert op de
hoofdpositie, Oraal contact en scherpe tactiele, auditieve,
visuele of vestibulaire prikkels. Deze sensomotoriek is
de ontwikkelingsstimulans voor de latere willekeurige
sensomotoriek inclusief het leren. Persistentie veroorzaakt
een ontwikkelingsachterstand waar de sensomotoriek,
leren en gedrag geïntegreerd zijn.

19.30 h

Gezellige avond „gezellig onder elkaar”

zondag, 31. maart 2019
dagvoorzitter: Dr. Armin Haßdenteufel

9.00 – 10.30 h

ROTA-Therapie
„Rotation“ voeding voor het brein, de mogelijkheid
van tonusregeling in het lichaamssysteem
Spreekster: Michaela Koblinger, AT
De Rota-therapie kan bij mensen von 0 tot 99 jaar
toegepast worden. Fysieke oefeningen waarbij rotatie
van de wervelkolom is betrokken, evenals rotatie van
het lichaam om zijn assen in de ruimte, stimuleren
de hersenen om de lichaamsspanning optimaal te
reguleren. Spanningen die voortkomen uit verborgen
resterende actieve reflexen uit de vroege kindertijd
worden vrijgegeven. Impulsen ter verbetering van de
orale motoriek en perceptie ondersteunen significant
het positieve en compenserende effect op een goede
sensomotorische ontwikkeling
http://www.rotatherapie.com

10.30 – 11.00 h Pauze

11.00 – 12.30 h

De huid, "klinische" epidermis en behandeling door
inlegzolen en manuele sensorische therapie
Spreker: Philippe Villeneuve, F

12.30 h

afscheid van de deelnemers

Programma onder voorbehoud

Deelnamekosten 2019

Voor leden der I.F.P.B.e.V.

Zaterdag en zondag
Met vooraanmelding (tot 17.2.2019)
Workshop op vrijdag
Dagkaart zaterdag
Dagkaart zondag

210,- €
190,- €
75,- €
150,- €
70,- €

Voor niet leden

Zaterdag en zondag
Met vooraanmelding (tot 17.2.2019)
Workshop op vrijdag
Dagkaart zaterdag
Dagkaart zondag

260,- €
240,- €
90,- €
180,- €
90,- €

Scholieren en studenten met bewijs van inschrijving opleiding

Zaterdag en zondag

140,- €

Gezelschapsavond:
Bij de aanmelding voor zaterdag en zondag
is het deelname bedrag inbegrepen.

Gezelschapsavond met dagkaarten
Gezelschapsavond voor niet deelnemers aan het congres

40,- €
40,- €

Na de aanmelding ontvangt u van ons de rekening en bevestiging. Deze factuur moet
op tijd worden betaald. De kosten zijn afhankelijk van de datum van ontvangst van de
aanmelding en van de hierboven vermelde deelnamekosten. Als de aanmelding niet op
tijd bij ons binnen is, wordt het hogere bedrag in rekening gebracht.
Registratie deadline is 24 maart 2019.
Na deze datum is registratie alleen ter plaatse mogelijk .
In geval van annulering worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht:
• 25,- € voor annuleringen tot 15 maart
• Na 15 maart is geen terugbetaling mogelijk, ook geen gedeelte.
• Een terugbetaling voor het niet aanwezig zijn, ziekte of vervroegd vertrek is niet mogelijk

Bankgegevens I.F.P.B.e.V.
D: VOLKSBANK WARENDORF
BLZ 412 62 501 · rekeningnummer: 69 25 88 00
IBAN: DE95 4126 2501 0069 2588 00 · BIC: GENODEM1AHL
NL: RABO RIJSSEN
IBAN: NL55 RABO 0327 1776 40 · BIC: RABONL2U
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