
UITNODIGING  
CURSUSSEN PTNS basis en gevorderd
bij overactieve blaas, fecale incontinentie, 
urogenitaal of rectaal pijnsyndroom, 
Chronic Pelvic Pain Syndrom (CPPS), R.G.S.

        Onder leiding van de heer W. Koekkoek, arts.

schwa-medico Nederland BV I Koningin Julianaplein 10 
3931 CK  WOUDENBERG I Telefoon 033  4655064 I Fax 033  4612223 
info@schwa-medico.nl

OVER SCHWA-MEDICO NEDERLAND BV

schwa-medico Nederland is een dochteronderneming van een Duitse multi- 

national, met het hoofdkantoor in Ehringshausen, en met een internationaal 

netwerk.

Wij zijn leverancier van TENS, EMS, PTNS, biofeedback, laser, ultra sound en 

acupunctuurbenodigdheden.

In de afgelopen jaren heeft schwa-medico zich ontwikkeld tot één van de 

marktleiders op het gebied van TENS en PTNS.

Mede door onze scholingen zijn TENS en PTNS in Nederland op een hoger 

niveau gebracht.

OPGAVE VOOR DEZE CURSUS 

KOSTEN 

De kosten per cursusdag bedragen € 100.

Het cursusbedrag is inclusief syllabus, koffie/thee, lunch (warm en koud),

fris, parkeergelden en een certificaat van deelname.

Mail uw gegevens (naam, voorletters, m/v, functie en instelling waarin u

werkzaam bent, geboortedatum en evt. KNGF-nummer) naar: 

opleidingen@schwa-medico.nl

Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers per cursusdag.

Na aanmelding ontvangt u per email een bevestiging en enkele weken voor 

betreffende datum een factuur.

LOCATIE  

Postillion Hotel Bunnik

Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik

BEREIKBAARHEID

PER AUTO: Gebruik in uw navigatie: De Baan van Fectio ipv Kosterijland. U komt zo 

direct bij de slagbomen en entree van Postillion Hotel Utrecht Bunnik uit.

Vanuit Utrecht / Amsterdam via de A12 richting Arnhem: Neem afrit 19 Bun-

nik. Aan het einde van de afrit linksaf, de volgende 2 verkeerslichten rechtdoor 

richting Kosterijland. Bij de 3de stoplichten gaat u rechtdoor en ziet u het hotel 

aan uw rechterhand te liggen. Vanuit Arnhem via de A12 richting Utrecht: Neem 

afrit 19 Bunnik. Aan het einde van de afrit linksaf. Bij de volgende stoplichten gaat 

u rechtdoor en ziet u het hotel aan uw rechterhand liggen. 

PER OPENBAAR VERVOER:

TREIN: Vanaf NS Station Utrecht neemt u de stoptrein richting Rhenen. U stapt uit 

in Bunnik, het eerste station na Utrecht. Het hotel ligt op ca. 10 minuten lopen 

vanaf het station. U volgt het voetpad “Anton van Dampad”. Aan het einde van 

dit voetpad ziet u het hotel aan uw rechterhand te liggen. Tevens kunt u vanaf 

Utrecht Centraal via buslijn 41 en 43 ons hotel bereiken. Beide bussen stoppen 

voor het hotel via halte kosterijland.

BUS: Vanaf NS Station Utrecht neemt u de bus 41 (Connexxion) richting Wijk bij 

Duurstede. U stapt uit bij Halte Kosterijland. Het hotel ligt direct voor u.

UROstim 
de budgetvriendelijke PTNS

vrijdag 19 januari 2018
vrijdag 9 februari 2018

LOCATIE
Postillion Hotel Bunnik
Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik



vrijdag 19 januari 2018

PROGRAMMA CURSUS PTNS  BASIS   

 9.30 uur Welkom en inleiding

  Anatomie, neurologie, fysiologie en pathologie O.A.B.

  Huidig protocol PTNS voor O.A.B.

  -  Is dit neurologisch juist?

 11.30 uur Pauze

 11.45 uur Demonstratie en instructie PTNS

 12.30 uur Lunch

 13.15 uur Oefenen

  Bespreken ondervonden problemen en “trucs” tijdens het   

  oefenen.

  Oefenen op elkaar onder begeleiding

  In dit geval op anderen dan in de ochtend, waarbij andere   

  “eigenaardigheden” geoefend worden.

14.45 uur Pauze

15.00 uur Vervolg neurologie

  Neurologie van blaas/PTNS

  Huidig protocol PTNS voor O.A.B.

  -  Hoe kan het beter?   

  Korte inleiding in cursus PTNS GEVORDERD

  Vragen en evaluatie

 16.00 uur Slot

CV DOCENT

Dhr. W. Koekkoek is arts in Utrecht en houdt zich al jaren bezig met pijnbestrij-

ding, bewegingsbeperkingen, slecht genezende letsels en neurologische klach-

ten, waaronder urge-incontinentie. Hij werkt o.a. in een gezondheidscentrum 

met 4 huisartsen en in meerdere verpleeghuizen.

Voor de behandeling van zijn patiënten gebruikt hij verschillende technieken, 

waaronder laser en TENS (PTNS). De behandelingen richten zich op de neuro-

logie en worden toegepast om het centrale als ook het perifere en vegetatieve 

zenuwstelsel te beïnvloeden.

Hij heeft een brede belangstelling, wat o.a. blijkt uit feit dat hij 20 jaar les heeft 

gegeven aan de Faculteit Geneeskunde in Utrecht en dat hij kader-rayon arts is 

voor Het Oranje Kruis. In die rol doceert en begeleidt hij docenten in EHBO en is 

eindverantwoordelijk voor hun medisch inhoudelijke en didactische kwaliteiten.

vrijdag 9 februari 2018

PROGRAMMA CURSUS PTNS GEVORDERD  

 9.30 uur Welkom en inleiding

  Korte herhaling van:

  - Anatomie, neurologie, fysiologie en pathologie O.A.B.

  - Huidig/beter protocol PTNS voor O.A.B.

   Inleiding elektrostimulatie

 11.30 uur Pauze

 11.45 uur Theorie en oefenen

  Elektrofysiologie PTNS

  Bespreken schema’s “-tomen”

  Oefenen met schema’s m.b.t. klachten en onderstaande ziektebeelden

  Zelf therapie bepalen   

 12.30 uur Lunch

13.15 uur Oefenen PTNS

  Oefenen op elkaar onder begeleiding.

  Bespreken ondervonden problemen en “trucs” tijdens het oefenen.

14.45 uur Pauze

 15.00 uur De Praktijk

  Bespreken ondervonden problemen in de praktijk.

  Hoe niet besproken klachten aanpakken.

  Vragen en evaluatie

 16.00 uur Slot

De volgorde van onderstaande onderwerpen kan in de loop van de dag 

gewijzigd worden. Wensen m.b.t. te bespreken ziektebeelden kunnen uiterlijk 

2 weken voor aanvang cursus ingediend worden.

  Andere pathologieën dan de O.A.B.:

  - Fecale incontinentie

  - Rectaal pijn syndroom

  - Interstitiële cystitis

  - Urogenitaal pijnsyndroom

  - Restless Genital Syndrome

  - Prostatodynie

Rechten van de foto‘s bij Postillion Hotel Bunnik


