
Locatie
De Steerne, Vijverzaal
Nico Bolkesteinlaan 1, Deventer

Accreditatie
FGzPT, NVvP, VSR en V&VN

Aanmelden
Deelname is kosteloos. 
Aanmelden kan via deze link.
Na aanmelding ontvang je een 
bevestigingsmail.

Informatie
Wil je meer informatie of heb je 
een vraag? Mail naar 
scs&s@dimence.nl

Doel van de middag
Met deze middag willen we je 
kennis laten maken met het 
gevolgenmodel, de vicieuze cirkel 
en hoe je ALK kunt indiceren en 
zelf (mee) behandelen. 
We delen graag onze kennis, 
expertise en visie op lichamelijke 
klachten met andere 
behandeldisciplines binnen de 
Dimence Groep.

Programma 

13.00 - 13.15 uur Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers 
in de Steerne, Nico Bolkesteinlaan 1, Deventer

13.15 - 13.30 uur Opening  en inleiding refereermiddag
door Ynske Weikamp, middagvoorzitter 

13.30 - 14.15 uur De theorie van het Gevolgenmodel
door Femke Langeslag en Lot Spiertz

14.15 - 15.00 uur Casus – Het uitvragen van klachten en de cirkel neerzetten
door deelnemers onder begeleiding van Margreet Worm

15.00 - 15.15 uur PAUZE

15.15 - 16.00 uur De praktijk - oefenen in groepjes 
vicieuze cirkel uitwerken & behandelvorm indiceren 
begeleid door behandelaren specialistisch centrum ALK

16.00 - 16.45 uur De praktijk - plenair bespreken van indicaties & tips
door Anne Geeke Lever en Lineke Tak

16.45 - 17.00 uur Evaluatie, conclusies en afsluiting van de middag
door middagvoorzitter 

Donderdagmiddag 9 juni organiseert het Specialistisch Centrum voor Aanhoudende Lichamelijke 

Klachten van Dimence een refereermiddag over het behandelen van ALK middels het gevolgenmodel. 

Er is deze middag veel aandacht voor zowel theorie als praktijk. Aan de hand van casuïstiek en 

oefeningen gaan we samen aan de slag met het uitvragen van lichamelijke klachten, het opstellen van 

een vicieuze cirkel en het indiceren van een passende behandeling. De middag is live zodat we onder 

begeleiding kunnen oefenen en de theorie direct in praktijk kunnen brengen.

Aan de slag met 
Aanhoudende Lichamelijke Klachten

Diagnostiek en indicatiestelling met het gevolgenmodel

https://www.dimence.nl/refereermiddag-aan-de-slag-met-aanhoudende-lichamelijke-klachten
mailto:scs&s@dimence.nl

