Aankondiging SGF

Urkdag 2018

Fysiotherapie in perspectief, 50 jaar verleden - heden.
Jaarlijkse studiedag SGF
Vrijdag 28 september is de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie
(SGF) die wordt gehouden op Urk in het Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland.
Elke beroepsgroep heeft zijn geschiedenis. Een fysiotherapeut, die de geschiedenis van zijn
beroepsgroep kent, begrijpt het heden beter en is voorbereid op de toekomst.
Het bestuur van de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie blikt dan ook graag met u terug naar
het verleden om uit te kijken naar het heden en de toekomst.
Op de congreslokatie, waar de Urkdag wordt gehouden, is een schat aan boeken en
curiositeiten uit de fysiotherapie aanwezig. De collectie is op de congresdag te bezichtigen. Ook
de collecties van andere medisch historische gezelschappen zijn dan te bewonderen.
U kunt die dag luisteren naar wat de prominente sprekers over het vak te vertellen hebben en in
het bijzonder iets ervaren van het historisch erfgoed van de fysiotherapie. Het Trefpunt op Urk
fungeert tevens als kennis- en documentatiecentrum.

Het bestuur van de SGF nodigt u van harte uit voor deze jaarlijkse bijeenkomst op Urk.
Kom en beleef het met ons mee!

Anton de Wijer, Rob Karstens, Marlene Lutgert, Wim Schoemans en Ronald Valk

Programma:
Ontvangst 10.00-10.30 uur met koffie oid.
10.30- 10.45 uur

dr. Anton de Wijer, bestuurslid SGF
welkom en inleiding

10.45-11.30 uur

Em.Prof. dr. Ria Nijhuis- van der Sanden
de rol van geschiedenis in een Phd traject

11.30-12.00 uur:

dr. Nick van der Horst
van spierklopping naar-----

12.00-13.00 uur:

13.00-13.45 uur:

lunchpauze en gelegenheid voor een rondleiding in het Trefpunt
voor Medische Geschiedenis in Nederland

Prof. dr. Raoul Engelbert
de spreekkamer van de therapeut, van vroeger tot nu

Snel inschrijven is wenselijk ivm. beperkt aantal plaatsen via wschoemans@planet.nl
Plaats congres: Het Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland (TMGN)
aan het Foksdiep 4 - 8, 8321 MK Urk.

Kosten congres
Vóór 1 augustus

€ 25,- per persoon,
na 1 augustus € 35,= pp

Begunstigers SGF

€ 5,= per persoon

Bestuursleden en
medewerkers KNGF

€ 1,- per persoon

Gelieve het inschrijfgeld over te maken op bankrekeningnummer
NL 85 INGB 0006 0654 52 van de SGF o.v.v. Urkdag 2018

Het bestuur van de SGF ziet uit naar uw komst!

