
 The Eric Lectures
Een cursusweek ter nagedachtenis aan Erik Jongenburger

in Hotel Regina in Wengen (CH) van 28 februari t/m 4 maart 2016.
Als vanouds zullen deze lessen gecombineerd worden met skiën in het Berner Oberland.

De lessen staan in het teken van waar Erik voor stond:
 een warm hart voor de fysiotherapie
 de grenzen van de fysiotherapie verkennen en overschrijden
 een continu veranderende taak van de fysiotherapie binnen onze maatschappij
 een dynamische wisselwerking tussen wetenschap en praktijk
 kwalitatief hoogwaardige en geaccrediteerde cursussen

De u welbekende docenten, Frits Winter (psycholoog) en Ben van Cranenburgh  
(neurowetenschapper), zullen het programma verzorgen. U kunt een eigen casus inbrengen.
De volgende thema’s zullen aan de orde komen:

Chronische pijn
Inzichten in chronische pijn zijn de laatste jaren sterk veranderd. Dit heeft belangrijke consequenties 
voor de fysiotherapie.

 nieuwe inzichten in het ontstaan van chronische pijn
 de invloed van emoties en stress op pijn
 hoe maak je een goede “pijnanalyse”?
 het brede repertoire van niet-farmacologische pijnbehandelingen
 nieuwe methoden binnen de fysiotherapie
 het belang van een goede pijneducatie

Neurorevalidatie in de eerste lijn
Op dit moment worden overal in Nederland initiatieven genomen om neurorevalidatie in de eerste lijn 
vorm te geven door het opzetten van speciale “neuropraktijken”. De fysiotherapie neemt hierbij vaak 
het voortouw.

 veranderingen in de zorg rond de patiënt met hersenbeschadiging
 wel eerder thuis, maar toch (of juist daardoor) problemen!
 neurorevalidatie in de eerste lijn: de rol van de fysiotherapeut
 analyse en aanpak van de problemen
 het brede therapeutische repertoire

Meer info z.o.z



Het autovrije Zwitserse dorp Wengen ligt op een prachtig zonneplateau met adembenemend
uitzicht op de vierduizenders van het Berner Oberland. De combinatie van een interessante en
leerzame cursus met natuur en lichaamsbeweging maakt deze cursus zo bijzonder.

Wij willen u graag uitnodigen voor een speciale week "The Eric Lectures" ter nagedachtenis
aan Erik Jongenburger. Erik heeft 25 jaren lang met enorme energie en doortastendheid
interessante cursusweken in Wengen aangeboden. En dat steeds gecombineerd met skiën en
de prachtige ambiance van het Berner Oberland. Erik heeft veel voor de fysiotherapie gedaan
en wij vinden dat we daar eens bij stil moeten staan. Het programma zal verzorgd worden
door Frits Winter en Ben van Cranenburgh.

Deze week wordt gehouden van 28 feb t/m 4 maart 2016 en zal geheel verlopen volgens de
formule die Erik altijd hanteerde: we volgen cursus, eten en slapen in hotel Regina, en tussen
11 en 17 uur kunnen we skiën, langlaufen of wandelen.

De kosten (p.p) bedragen:
€ 1.750,- voor diegenen die een 2-persoonskamer nemen
€ 1.390,- voor partners die geen cursus volgen
€ 150,- toeslag voor een 1-persoonskamer

Dit arrangement omvat:
- deelname aan cursus, inclusief cursusmateriaal
- 6 overnachtingen in 4-sterren Hotel Regina (half-pension)
- ontbijtbuffet en heerlijk diner
- welkomstborrel op de dag van aankomst (zondag)
-	 koffie,	thee	etc.	in	de	pauzes	van	de	cursus
- een 5-daagse skipas voor het gehele Jungfrau-gebied
-	 feestelijke	afsluiting	en	uitreiking	certificaat	op	vrijdagavond

Accreditatie KNGF wordt in orde gemaakt. We rekenen op minimaal 25 punten.

De inschrijving verloopt dit keer via de Stichting ITON die ook sponsor is (levert het
cursusmateriaal, verricht de administratie en draagt het risico). Hierdoor kunnen wij deze
cursus, ondanks de dure Zwitserse Frank, toch aanbieden voor deze relatief lage prijs.
U kunt zich aanmelden door ons een mail te sturen (info@stichtingiton.nl). Voor meer
inhoudelijke informatie kunt u bellen met Ben van Cranenburgh, tel. 0041 332435779 of
023-5285027.

Reismogelijkheden:
- met ICE-trein vanuit Amsterdam (vertrek 8.05 u, aankomst Lauterbrunnen 17.25 u)
-	 met	vliegtuig	van	Amsterdam	naar	Bern:	zie	www.flyskywork.ch.	Is	goedkoop	bij	

vroeg boeken (CHF 155.-). Tijd: 11.55 u – 13.35 u. Wanneer er voldoende mensen 
zijn, halen wij u af en rijden u naar Lauterbrunnen

- met de auto via Basel – Bern – Interlaken – Lauterbrunnen (parkeergarage)

Ben van Cranenburgh
Stichting ITON
Leliestraat 7c
2011 BL Haarlem
Tel. 0041 332435779 / 023-5285027
Mail: info@stichtingiton.nl


