Docenten:
Phil Glasgow Prof, PhD, PT
Sports Ins6tute of Northern Ireland, Belfast (NI) / Ulster University, Belfast
Rob Langhout MMT, PT
Prak6jk Dukenburg Nijmegen (NL)
Igor Tak MSc PT, MPTSports,
Fysiotherapie Utrecht Oost, Utrecht (NL) / Academic Center for Evidence based Sports medicine (ACES) – AMC Amsterdam
Adam Weir PhD, MBBS, sports physician,
Groin Pain Center, Aspetar Sports Medicine Hospital, Doha (Qatar) / Academic Center for Evidence based Sports medicine (ACES) – AMC Amsterdam
Loka,e: Frits Philips Lounge, PSV Stadion Eindhoven.
Voor: SporUysiotherapeuten Betaald Voetbal en andere geïnteresseerden.
Wanneer; In het interna6onale compe66e weekend 23, 24 en 25 maart 2017.
Programma Donderdag 23 maart 2017
13.30

Ontvangst met koﬃe en thee en registra6e
Frits Philips Lounge

14.00

Opening door Toon Gerbrands (Technisch directeur PSV) en
Maarten Gozeling, sporUysio/manueel therapeut PSV en bestuurslid VFBV

14.30

“Update from the Aspetar Groin Pain Centre”
Adam Weir

15.15

Koﬃe, thee, verfrissing

15.45

Relevante anatomie van heup en bekken;
Igor Tak, Rob Langhout en Phil Glasgow

16.45

Korte break.

16.50

Pathomorfologie en beeldvorming; Waar hebben we het eigenlijk over?
Igor Tak, Rob Langhout en Phil Glasgow

17.45

Diner
Buﬀet in ‘De Verlenging’

19.15

Diagnos6ek/onderzoek van sporters met heup en liespijn anno 2016.
Igor Tak, Rob Langhout en Phil Glasgow

20.15

koﬃe en thee break

20.30

Biomechanica in sport in rela6e tot blessures dl I; Meer inzicht voor een betere behandeling.
Rob Langhout, Phil Glasgow, Igor Tak

20.45

What we have learned today.
Igor Tak, Rob Langhout, Phil Glasgow

21.00

Afslui6ng dag 1

Programma Vrijdag 24 maart 2017
9.00

Ontvangst met koﬃe en thee

9.30

Opening dag 2

9.40

Biomechanica in sport in rela6e tot blessures dl II
Rob Langhout, Phil Glasgow, Igor Tak

11.00

Koﬃe, thee en verfrissing

11.15

Sport speciﬁeke en func6onele analyse van de atleet met liespijn; van aandoening naar func6e
Rob Langhout, Phil Glasgow, Igor Tak

12.30

Lunch buﬀet in De Verlenging

13.45

Manuele therapie en oefentherapie bij sporters met liespijn dl 1; Meer en minder gebruikelijke behandelvormen en
ra6onale.
Rob Langhout, Phil Glasgow, Igor Tak

15.00

Koﬃe, thee en verfrissing

15.15

Manuele therapie en oefentherapie bij sporters met liespijn dl 2 incl live pa6ënt casuïs6ek (demo).
Rob Langhout, Phil Glasgow, Igor Tak

17.00

Rondleiding in het PSV stadion

17.45

Borrel en aansluitend “Walking diner” met special guest.
De Verlenging

22.00

Einde

Programma Zaterdag 25 maart 2017
8.30

Ontvangst met koﬃe en thee

9.00

Live casuïs6ek plenair en terugkoppeling.
Phil Glasgow, Igor Tak, Rob Langhout

10.30

Koﬃe, thee en verfrissing

10.45

Teambegeleiding op de Olympische Spelen; RIO 2016
Wart van Zoest

11.30

Bewegingsanalyse “on the pitch” voor sporUysiotherapeuten.
Phil Glasgow, Igor Tak, Rob Langhout

12.15

What we have learned & tying the open ends together.
Phil Glasgow, Igor Tak, Rob Langhout

12.45

Afronding en slui6ng

13.00

Einde
Lunch pakket mee

Over de docenten:
Phil Glasgow is hoofd van het Sport Ins6tuut Noord Ierland (SINI). Hij deed zijn opleiding fysiotherapie en doctoraatstudie aan de Universiteit
van Ulster, Belfast waar nu hoogleraar is, verbonden aan de opleiding Sports Medicine. Hij was begeleider van de Engelse top atleten op
diverse Olympische Spelen, ook recent in Rio 2016 en ziet nog steeds elite sporters binnen Rugby, GAA en andere sporten. Hij is spreker op
diverse (inter)na6onale congressen. Hij is een van de assistant editors van de Bri6sh Journal of Sports Medicine, een toonaangevend
interna6onaal ‘peer-reviewed’ blad op het gebied van de sportgeneeskunde.
Rob Langhout is fysiotherapeut/manueel therapeut en mede-eigenaar van twee prak6jken voor manuele en sporUysiotherapie in Nijmegen
en was een aantal jaren consultant binnen het betaald voetbal waar hij ook wetenschappelijk onderzoek doet. Hij deed zijn opleiding
fysiotherapie in Nijmegen en specialiseerde zich binnen de manuele therapie. Hij is al meer dan 25 jaar docent aan de master manueel
therapie opleiding van de SOMT. Tevens doceert hij binnen diverse bij en nascholingen op het gebied van behandeling van sportblessures
voor fysiotherapeuten en sportartsen in binnen- en buitenland. Hij is ac6ef binnen het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
biomechanica en bewegingsanalyses aan diverse universiteiten.
Igor Tak is sporUysiotherapeut en mede-eigenaar van een prak6jk voor SporUysiotherapie en Manuele Therapie in Utrecht. Hij deed de
opleiding fysiotherapie in Utrecht en vervolgens een Masters of Science in Leuven (België). Later rondde hij de masteropleiding
SporUysiotherapie af. Hij is coordinator en docent bij de masteropleiding SporUysiotherapie van het NPI en betrokken bij onderwijs voor
huisartsen en het curriculum sportgeneeskunde. Daarnaast doet hij wetenschappelijk onderzoek naar heup en liesklachten bij sporters, in het
bijzonder voetbal, wat tevens het onderwerp zijn van promo6etraject in het AMC te Amsterdam. Hij is spreker op diverse (inter)na6onale
congressen en symposia en auteur van diverse publica6es.
Adam Weir deed zijn geneeskunde opleiding in Engeland en zijn specialisa6e tot sportarts in Nederland. Daarna promoveerde hij op het
onderwerp ‘liespijn bij sporters’. Na een aantal jaren in Nederland gewerkt te hebben werd hij gevraagd om in Doha te gaan werken als
klinisch hoofd van “the Groin Pain Centre” in Aspetar Sports Medicine Hospital. Hij is daar werkzaam als consulterend sportarts en is
betrokken bij diverse onderzoeken op sportmedisch gebied in Qatar als daarbuiten en publiceert regelma6g in toonaangevende
wetenschappelijke bladen.

