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Programma 

 

• 19.20 uur Inleiding en stand van zaken / ontwikkelingen 

• 19.45 uur ‘Stressfractuur van de onderste extremiteit', rol vanuit: 

   - sportmassage NGS door Ger van Bernebeek 

   - sportfysiotherapie NVFS door Remco van Reen 

   - sportgeneeskunde VSG door Elsbeth van Dorssen 

• 20.45 uur pauze inclusief in subgroepjes regionaal napraten over stressfractuur 

• 21.15 uur Rol sportpodotherapeut in ketenzorg door Michiel Luttikhuis 

• 21.30 uur Quiz en (inhoudelijke) discussie  

• 21.45 uur Afsluiting (borrel/netwerken) 

 

 



Stand van zaken / ontwikkelingen 

 

 
Sportgeneeskunde VSG  

- sportarts = medisch specialist = 2de lijn blessures via verwijzing huisarts 

 

- ontwikkeling doorlopende leerlijn medisch = gezond presteren RTC (CTO) 

    Topsport Oost (Overijssel en Gelderland) – ketenzorg / experts / samenwerking 

 

Sportfysiotherapie NVFS 

- nieuwe regiocoach: Dimitri Stefas / afscheid Marloes van Lierop 

- update Bart van de Wiel 

 

Sportmassage NGS  update? 
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Stellingen 

 

 

 1.  verdenking stressfractuur betekent verwijzing naar sportarts 
i.p.v. orthopeed 

 

 2.  het ontstaan en voorkomen van een stressfractuur  verdient 
aandacht en inzet van de drie primaire sportzorgprofessionals. De 
sportpodotherapeut kan op indicatie worden ingezet door 
sportarts of sportfysiotherapeut. 
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