SPALKENWORKSHOP SPROFIT
SproFit heeft een groot assortiment aan (spalk)materialen voor de hand
en is exclusief verdeler van de merken
Rolyan, Homecraft, Kinetec, FitLine en Aspen in de Benelux.
Al jaren verzorgt SproFit workshops spalken maken,
die steeds zeer positief worden onthaald.
Doelgroep van deze workshops zijn ergotherapeuten, fysiotherapeuten
en gipsverbandmeesters met beperkte ervaring op het gebied van handspalken.
De locatie is sinds enkele jaren het centraal gelegen Van der Valk hotel
te Breukelen.

Datum

Woensdag 07/02/2018

Locatie

Van der Valk Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen
Op loopafstand van het treinstation. www.hotelbreukelen.nl

Docenten

Dhr. Mike van Heel
- Ergotherapeut / Nederlands gecertificeerd Handtherapeut (CHT-NL)
- Eigenaar Handencentrum.eu (Eindhoven / Uden / Venlo)
Isabella Goessens – Karafiol
- Ergotherapeut / Nederlands gecertificeerd Handtherapeut (CHT-NL)

Aantal Deelnemers

Min.16 en max. 24 personen. Max. 2 deelnemers per instelling

Accreditatie

- ADAP: 5,5 punten
- KNGF: 6 punten
- VGN: 6 punten

Inschrijven:
Inschrijven kan via deze link.

SPALKENWORKSHOP SPROFIT
Programma 2018
09.30u – 10.00u

Ontvangst met koffie

10.00u – 10.30u

Theoretische uiteenzetting spalken

10.30u – 12.30u

Demonstratie en workshop

12.30u - 13.30u

Lunchbuffet

13.30u – 16.30u

Workshop

Inhoud Spalkenworkshop
- Kennismaking met de verschillende materialen
- Spalken maken
De volgende spalken zullen aan bod komen:
-

Vinger -en/of duimkokertje
Cock-up spalk (CTS)
Rustspalk gezwachteld
Redressiespalk (Dupuytren)
Duimimmobilisatie mbv vlinderspalk (skiduim, CLC, arthrose)

Er is ook de mogelijkheid om een specifieke casus te bespreken
en/of te maken.

SPALKENWORKSHOP SPROFIT
Prijs

Heeft degene die de factuur betaalt (het factuuradres):
-

Een btw-nummer?
Dan betreft het een intracommunautaire factuur
(btw wordt later afgedragen)
 Het inschrijvingsgeld bedraagt € 275,-*

-

Geen btw-nummer?
Dan verschijnt btw op de factuur
 Het inschrijvingsgeld bedraagt € 332,74,-*

INCLUSIEF

- Lunch
- Spalkmaterialen en een proefpakket thermoplasten
- Voucher van € 125,- (excl. btw) korting op een bestelling bij SproFit

Inschrijven:
Inschrijven kan via deze link.

Wij hopen u op onze spalkenworkshop te mogen verwelkomen!
Addy van Minderhout
SproFit bvba

Henk Jan Van Dalfsen
SproFit bvba

06/212.55.131

06/159.03.207

