Beste KMK leden,
Op donderdag 22 november 2018 organiseert Rijndam Orthopedietechniek in samenwerking met
KorterMaarKrachtig een interessante regiobijeenkomst bij Rijndam Revalidatie, Westersingel 300 te
Rotterdam. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
We hebben een gevarieerd programma samengesteld waarin diverse onderwerpen aan bod komen op het
gebied van prothesiologie.
U kunt die avond een kijkje nemen in onze werkplaats en paskamers waar collega’s een aantal nieuwe
technieken aan u zullen demonstreren. Verder kunt u kennis maken met onze nieuwe collega Frank Dik waarbij
u zich kan aanmelden voor speciale beenprothesetrainingen. Tevens zal er ook een deskundige op het gebied
van armprotheses aanwezig zijn!

Programma;
19:00-19:30

Ontvangst met koffie/thee

19:30-19:40

Opening

19:40-20:00

Pijn bij amputaties. Hoe kom je er aan, hoe kom je er af. (M.Paping, revalidatie arts)

20:00-20:20

Schoen versus prothesevoet (E. Verbrugge, senior orthopedisch instrumentmaker)

20:20-20:40

In hoogte verstelbare Proflex LP voet (Martin Faas, Ossür)

20:40-21:00

Brimless sockets (E. Verbrugge, senior orthopedisch instrumentmaker))

21:00-21:20

Pauze

21:20-22:00

Rondleiding en demonstraties

22:00-22:15

Afsluiting met hapje/drankje

Aanmelden;
Graag willen wij in verband met de beperkte ruimte en de catering weten hoeveel mensen wij kunnen
verwachten. Zou u zich daarom vóór 15 november bij ons willen aanmelden? Dat kan via
orthopedietechniek@rijndam.nl of telefonisch via 010-2412555. De aanmeldingen worden in volgorde van
binnenkomst behandeld en vol is vol.
Wij zouden graag willen weten of er mensen met arm amputaties aanwezig zullen zijn.
Op de achterzijde vindt u de routebeschrijving naar Rijndam.

Wij hopen u op 22 november te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,
Jaap Mouthaan (Korter Maar Krachtig)
Edwin Verbrugge (Rijndam Orthopedietechniek)

Hoe kom ik bij Rijndam Revalidatie , locatie Westersingel 300 ?

Afhankelijk van uw mogelijkheden is er een aantal opties beschikbaar.
Met de auto
Vanuit Den Haag/Amsterdam
Volg vanaf de A13 de borden richting Centrum. Via de Stadhoudersweg rijdt u naar de Statenweg. Sla na 400
meter linksaf naar de Mathenesserlaan. Na 400 meter linksaf de Rochussenstraat op. Sla na 400 meter
rechtsaf de Westersingel op. U vindt de locatie Westersingel 300 aan uw rechterhand.
Vanuit Dordrecht/Breda
Neem op de A16 de afrit Capelle aan den IJssel richting Centrum. Neem de derde afslag op de rotonde en rijdt
via de Maasboulevard door naar de Boompjes. Nadat u de Erasmusbrug voorbij bent gereden slaat u rechtsaf
de Schiedamse Vest op. Neem de tweede afslag links en rijd via de Eendrachtsweg door naar de Witte de
Withbrug. Sla nadat u de brug bent gepasseerd direct linksaf de Westersingel op. U vindt de locatie
Westersingel 300 aan uw rechterhand.
Vanuit Utrecht
Volg vanaf de A12 de borden Hoek van Holland/Rotterdam/Gouda. Volg bij knooppunt Terbregseplein de
borden A16 richting Dordrecht/Breda/Ring Rotterdam (oost)/andere havens. Vervolgens neemt u de afrit
Kralingen. Neem de 1e afslag op de rotonde en rijd via de Maasboulevard door naar de Boompjes. Nadat u de
Erasmusbrug voorbij bent gereden slaat u rechtsaf de Schiedamse Vest op. Neem de tweede afslag links en rijd
via de Eendrachtsweg door naar de Witte de Withbrug. Sla nadat u de brug bent gepasseerd direct linksaf de
Westersingel op. U vindt de locatie Westersingel 300 aan uw rechterhand.
Parkeren kan met een invalidenkaart op het voorterrein bij Rijndam. Onder het voorterrein bevindt zich de
parkeergarage; Rijd hiervoor via de schuine helling naar beneden.
Wij zullen voor uitrijkaarten zorgen.

Openbaar Vervoer
Metro
Rijndam, locatie Westersingel is met openbaar vervoer bereikbaar.
Metrolijn D en E zijn de dichtstbijzijnde metroverbindingen. U stapt uit bij de halte Leuvehaven en loopt in
ongeveer 6 minuten naar uw bestemming.
Rijst u met een andere metrolijn? Dan kunt u uitstappen bij de halte Eendrachtsplein.
Tram
U kunt ook met de tram reizen naar de locatie Westersingel.
-Tram 4 (Molenlaan-Marconiplein) uitstappen bij halte Eendrachtsplein.
-Tram 7 (Woudestein-Willemsplein) uitstappen bij halte Museumpark
-Tram 25(Carnisselande-Schiebroek) uitstappen bij halte Leuvehaven
Trein
Vanaf Rotterdam Centraal reist u het snelst met tram 4 of 7 of metrolijn D en E.
Vanaf station Blaak reist u het snelst door met metro A B en C naar halte Eendrachtsplein.

