Masterclasses met
accreditatie bij Podozorg!
Komend seizoen zijn er veel leuke en heel bruikbare scholingen!

Masterclass metatarsalgie met focus op mediaal tarsaal tunnel
syndroom en instabiele MTP-gewrichten. Wat komt aan bod?
• Nieuw wetenschappelijk onderzoek
• Anatomie van de betrokken structuren
• Etiologie
• Diagnostiek
• Onderzoeksmethoden
• Therapie
•	Live demonstratie van de betrokken anatomie via medische beeldvorming

Januari 2020 hielpijn congres: Hielpijn, wat is nieuw?
Locatie: Universitair Medisch Centrum te Utrecht.
Diverse specialisten geven lezingen met verschillende onderwerpen:
• Hielpijn door bijwerkingen van medicijnen
• Zenuwschade met hielpijn als gevolg
• Stamcel therapie
• De rol van de steunzool bij patiënten met hielpijn
• Succesvol een UCBL aanmeten
Accreditatie is aangevraagd.
Kom langs op onze stand voor meer informatie over
ons totale scholingsaanbod en/of over aansluiten
bij de Podozorg groep.

Samen staan we sterk!

voor de eerste
100 bezoekers
hebben we een

GRA TIS
A T T ENTIE!

PEP je kennis op
... met ons PODO EDUCATIE PROGRAMMA
Podo Educatie Instituut, Loubergweg 34, 6961 EK Eerbeek, 085-2736200, educatie@podozorg.nl

Gratis "vintage-poster"
van anatomische voet! versie 2

Wil jij ook deze poster in jouw praktijk?
Verzamel de hele serie! GRATIS voor de 1e 100
bezoekers van de Podozorg stand!

PODOZORG STERK ZORGMERK
Podologen en podotherapeuten kunnen zich door middel van een sterk zorgmerk
positief onderscheiden van andere aanbieders en een voorkeurspositie creëren in
de hoofden van consumenten, verzekeraars en verwijzers.

De kwaliteits-
formule voor
zorgondernemers

Schrijf je nu in voor
het Hielpijncongres 2020
... en krijgt 25% korting!*
bezoekertype

normaal
tarief

early bird tarief

1. Podozorgdeelnemer

189,00

141,75

2. Podozorger in dienst**

99,00

74,25

3. Extern (geen Podozorg-deelnemer)

229,00

171,75

4. Trainee* (nog geen diploma podotherapeut en/of registerpodoloog)

99,00

74,25

5. Exposanten

229,00

171,75

tot aan het jaarcongres 2019

* Vraag naar de voorwaarden.
** Alleen in combinatie met
bezoekertype 1.

Kom naar
onze stand en
ontvang een
A T T ENTIE!
op=op
PODOZORG STERK ZORGMERK
Podologen en podotherapeuten kunnen zich door middel van een sterk zorgmerk
positief onderscheiden van andere aanbieders en een voorkeurspositie creëren in
de hoofden van consumenten, verzekeraars en verwijzers.

