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Voor cursussen waarbij het maximum aantal deelnemers is bereikt 
of voor cursussen die nog niet zijn gepland, kan digitaal worden 
aangemeld via de knop ‘Wachtlijst’ of via de knop 'Belangstelling' 
die u aantreft bij de desbetreffende cursus. 

Degenen die op deze manier hun belangstelling kenbaar maken voor
een cursus ontvangen een email op het moment dat inschrijving 
mogelijk is. Als vervolgens binnen de daarvoor gestelde termijn wordt
ingeschreven, is plaatsing gegarandeerd.
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Het NPi-Scholingsprogramma is het opleidingsmagazine
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VOORWOORD

De NPi-service vertegenwoordigt voor het KNGF een mooie 

inhoudelijke meerwaarde voor haar leden. Daarom is de lopende

overeenkomst verlengd tot 1 januari 2018. Met deze NPi-service

kunt u op eenvoudige wijze kennisnemen van belangrijke weten-

schappelijke publicaties op tien thema’s. U ontvangt per thema

achtmaal per jaar drie Nederlandstalige referaten met een ver-

taalslag naar de praktijk door een thema-expert; dat zijn in totaal

240 referaten. Deze dienst bespaart u veel tijd bij het bijblijven op

uw vakgebied; het NPi neemt u het zoeken naar relevante litera-

tuur, het selecteren van de belangrijkste artikelen en het opvragen

van die artikelen uit handen. Bovendien ontvangt u de onderzoeks-

resultaten in een handzaam formaat, inclusief de genoemde ver-

taalslag naar de praktijk. Per thema is er jaarlijks ook een webcast

voor u beschikbaar, over belangrijke ontwikkelingen binnen uw

vakgebied.

Nieuw is dat u als KNGF-lid gratis gebruik kunt maken van de NPi-

kortingskaart. Voor de circa 13.000 fysiotherapeuten die tenminste

een keer per drie jaar een cursus bij het NPi volgen, kan dit veel

voordeel opleveren. Met deze kortingskaart krijgt u namelijk 10%

korting op NPi-cursussen. U profiteert nu direct bij uw keuze uit

het voorliggende scholingsprogramma. Zoals u in deze uitgave

ziet, is er een breed cursusaanbod op alle tien thema’s. Binnen de

thema’s werken we aan het uitbouwen van leerlijnen, waarbij we

cursussen aanbieden op basisniveau (post-hbo), gevorderd niveau

Het KNGF en het NPi hebben al langere tijd een overeenkomst
en deze is per 1 maart jongstleden vernieuwd. KNGF-leden 
kunnen gratis gebruik blijven maken van de NPi-service en de
NPi-kortingskaart is aan de overeenkomst toegevoegd.

en masterclasses. Op de website vindt u alle aanvullende informatie.

Daar ziet u ook hoe andere cursisten een cursus beoordeelden; 

zo kunt u nog gerichter uw volgende scholingsstap bepalen.

Het NPi blijft werken aan de verdere ontwikkeling van ons onder-

wijs; we besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van blended

learning (de combinatie van elearning en contactonderwijs). 

Bij diverse cursussen maken we hier al gebruik van. Het is onze 

ambitie om u onderwijs te bieden waar u behoefte aan heeft: zowel

qua inhoud als qua onderwijsvorm. 

In het kader van life long learning biedt het NPi aan zowel individu-

ele cursisten als aan organisaties de mogelijkheid om voor een 

periode van vijf jaar een persoonlijk leertraject samen te stellen.

Binnen zo’n traject krijgt u korting op cursussen en voorrang op

wachtlijsten; desgewenst aangevuld met een persoonlijk advies.

We stelden al met vier ziekenhuizen een persoonlijk scholingsplan

op voor hun fysiotherapeuten. 

Zoals u ziet, biedt het NPi u volop mogelijkheden om uw kennis in

beweging te houden.

Tinus Jongert, hoofdredacteur 

Directeur NPi, 

Lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende omgeving, 

De Haagse Hogeschool

tinus.jongert@npi.nl 
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BEHEERSMODELSCHOLING – 
IN GESPREK OVER GOEDE ZORG 

Cursusnr. 1602876

Doelgroep: deelname aan deze scholing is alleen mogelijk voor

fysiotherapeuten uit praktijken of instellingen die een beheers -

audit hebben gehad waarvan de uitslag negatief is, met als 

consequentie dat een verbetertraject dient te worden doorlopen

waar deze driedaagse scholing deel van uitmaakt.

Data di. middag en -avond 6 sept., 4 okt. en 8 nov. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 750,- per deelnemer.

Voor nadere informatie zie de website van het NPi:

www.npi.nl/beheersmodel

FYSIOTHERAPIE: KUNST EN KUNDE 

Cursusnr. 1600742

Doelgroep: fysiotherapeuten en andere geïnteresseerde 

paramedici.

Datum ma. 26 sept. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 220,- resp. € 195,- met NPi-kortingskaart.

Attentie: Het in deze cursus gepresenteerde conceptuele kader

voor het fysiotherapeutisch handelen vormt het vertrekpunt van

diverse leerlijnen van het NPi. Voor nadere informatie over de

leerlijnen waarvoor de inhoud van deze cursus als uitgangspunt

dient zie de cursusinformatie op www.npi.nl.

GEDRAGSVERANDERING BIJ CLIËNTEN; 
EEN TRAINING VOOR PARAMEDICI 

Cursusnr. 1600641

Doelgroep: paramedici.

Data vr. 7 okt. (incl. avondprogramma) en za. 8 okt. 2016.

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

Kosten € 595,- resp. € 545,- met NPi-kortingskaart.

MOTIVERENDE GESPREKSVOERING BIJ MENSEN 
MET EEN CHRONISCHE AANDOENING

Cursusnr. 1603742

Doelgroep: paramedici die hulp verlenen aan cliënten met een

chronische aandoening.

Data ma. middag en -avond 10 okt. en di. 11 okt. 2016.

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

Kosten € 460,- resp. € 415,- met NPi-kortingskaart.

CURSUSAANBOD

VERVOLGCURSUS
‘MOTIVERENDE GESPREKSVOERING’

Cursusnr. 1604161

Doelgroep: paramedici die de NPi-cursus ‘Motiverende 

gespreksvoering bij mensen met een chronische aandoening’

hebben gevolgd.

Data wo. middag en -avond 26 okt. en do. 27 okt. 2016.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 460,- resp. € 415,- met NPi-kortingskaart.

KLINISCHE FYSIOTHERAPIE

Cursusnr. 1603701

Doelgroep: beginnende tweedelijns klinisch werkzame fysio-

therapeuten of fysiotherapeuten die willen gaan werken in een

ziekenhuis en daar geen werkervaring in hebben.

Data do. middag en -avond 10 nov. en vr. 11 nov. 2016.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 460,- resp. € 415,- met NPi-kortingskaart.

PRAKTIJKCURSUS HYDROTHERAPIE; 
CASUS-GESTUURDE INTERVENTIE-TACTIEKEN 

cursusnr.1704431

Doelgroep: fysiotherapeuten / oefentherapeuten.

Data Vr. 13 jan., za. 14 jan., vr. 3 febr. en za. 4 febr. 2017.

Plaats On Campus te Zwolle.

Kosten € 1195,- resp. € 1075,- met NPi-kortingskaart.

AANDACHT VOOR DE WERKPLEK

Cursusnr. 1602431

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergothera-

peuten.

Data di. 6 sept. en 27 sept. 2016.

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

Kosten € 515,- resp. € 460,- met NPi-kortingskaart.

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 7
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BASISCURSUS ‘FUNCTIESTOORNISSEN VAN 
DE BEKKENBODEM IN BREED PERSPECTIEF’

Cursusnr. 1600181

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. 7 okt., za. 8 okt., vr. 4 nov. en za. 5 nov. 2016 

(vrijdagen incl. avondprogramma).

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 1.150,- resp. € 1.035,- met NPi-kortingskaart.

FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE BEKKENBODEM 
BIJ KINDEREN (VOOR 
KINDERFYSIOTHERAPEUTEN)

Cursusnr. 1601811

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten.

Data vr. middag en -avond 9 sept., za. 10 sept. en 

za. 24 sept. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 680,- resp. € 610,- met NPi-kortingskaart.

VERVOLGCURSUS ‘BEKKENBODEMKLACHTEN EN
SEKSUALITEIT’

Cursusnr. 1600161

Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten, fysiothera-

peuten en oefentherapeuten die de basiscursus ‘Functie stoor -

nissen van de bekkenbodem in breed perspectief’ (of een

verge lijkbare cursus) hebben gevolgd en minimaal 1 jaar 

ervaring hebben met de behandeling van cliënten met functie-

stoornissen van de bekkenbodem. Voor oefentherapeuten geldt

als extra voorwaarde het behalen van een voldoende resultaat

voor de digitale toets.

Data vr. 11 nov., wo. 30 nov. en vr. 9 dec. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 695,- resp. € 625,- met NPi-kortingskaart.

MASTERCLASS ‘DRY NEEDLING IN 
DE BEKKEN-BUIK-BILREGIO’

Cursusnr. 1704461

Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten die de

tweedaagse cursus ‘Myofasciale triggerpoints in de bekken-

buik-bilregio’ hebben gevolgd óf die in het verleden de een-

daagse cursus ‘Myofasciale triggerpoints in de bekken-buik-

bilregio’ hebben gevolgd én de aanvullende verdiepingsdag.

Data vr. 21 okt., za. 22 okt. 2016 en za. 11 febr. 2017.

Plaats Dry Needling Centrum Amsterdam.

Kosten € 775,- resp. € 695,- met NPi-kortingskaart.

CURSUSAANBOD

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 9
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www.fysio4deel.nlfysio4deel.www. nlfysio4deel.www.fysio4deel.nlfysio4deel.www. nlfysio4deel.

van het laatste (cursus)nieuws 
met de NPi-nieuws-app 
of via Twitter (@paramedisch)

NPi-nieuws@paramedisch

Blijf op de hoogte
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MARISKA KLAASSEN
Fysiotherapeut, afdeling Longrevalidatie 

UCCZ (Radboudumc)

Cursusleider/docent NPi

Vraaggestuurde zorg is in de nieuwe zorgstandaard COPD van
de LAN (Long Alliantie Nederland) een belangrijk uitgangspunt.
Conform de principes van stepped care vindt bij toenemende
somatische problematiek indien nodig verwijzing plaats vanuit
de eerste lijn naar de tweede lijn, en eventueel naar de derde
lijn. Omdat de derde lijn de patiënt altijd weer terugverwijst
naar de eerste lijn, is het goed als de zorg op alle niveaus op
elkaar aansluit. De NPi Longcentrum praktijktraining draagt
daaraan bij.

Traditioneel heeft zorg voor mensen met COPD een medische 

focus: diagnostiek en behandeling zijn vooral gericht op de fysio-

logische stoornis (FEV1, stoppen met roken en fysieke training).

De mate van ervaren ziektelast en adaptatieproblematiek is echter

niet gerelateerd aan de ernst van de fysiologische stoornis. Vanuit

de LAN-zorgstandaard COPD wordt de behandeling aangepast

aan de aard en de ernst van de problemen die een patiënt ervaart

in de integrale gezondheidstoestand en de onderliggende adapta-

tieproblemen. Het bieden van dergelijke zorg op maat vereist een

adequaat assessment met een beoordeling op de domeinen van

de integrale gezondheidstoestand: fysiologische stoornis, klach-

ten, beperkingen in het dagelijks functioneren en problemen in de

kwaliteit van leven, maar ook op het gebied van adaptatie aan de

stoornis. Een gevalideerd meetinstrument voor het in kaart brengen

van deze gezondheidstoestand is het NCSI (zie figuur). In een goed

werkend dynamisch ketennetwerk is het zorgaanbod op elk 

moment afgestemd op de individuele patiënt. De regie en de 

behandeling zullen waar mogelijk plaatsvinden in de eerste lijn.

Conform de principes van stepped care vindt bij toenemende 

somatische problematiek indien nodig verwijzing plaats naar de

tweede lijn (longarts, longverpleegkundige) en eventueel naar de

derde lijn (longcentrum). 

Assessment en behandeling
Na verwijzing naar een longcentrum vindt een aanvullend 

assessment plaats op:

1. het lichamelijk functioneren (uitgebreide longfunctie, 

inspanningstesten, spierkrachtmetingen, voedingstoestand);

2. de ziektelast en adaptatie (vragenlijsten, objectief beweeg-

gedrag met activiteitenmonitor, gesprekken met verschillende

disciplines);

3. de hulpvraag van patiënt en naasten;

4. het verhaal van de patiënt (achtergrond, cognities, copingstijl).

HART, VAAT 
EN LONGEN

Stepped care in COPD: 
aansluiting eerste en derde lijn

Hieruit volgen een analyse, behandeladvies en plan van aanpak.

Soms kan de behandeling door de eerste of tweede lijn ingezet

worden, echter bij ernstige ziektelast en adaptatieproblematiek 

is een behandeling middels longrevalidatie in een longcentrum

geïndiceerd. Deze behandeling richt zich op twee centrale behan-

delstrategieën: optimaliseren van het fysiologisch functioneren 

en optimaliseren van de adaptatie aan de aandoening.

Longcentra praktijktraining
In Nederland zijn vijf expertisecentra voor longrevalidatie

(Longcentra Nederland). Het NPi biedt fysiotherapeuten die al een

basisopleiding in COPD gevolgd hebben, de mogelijkheid bij twee

van deze centra een tweedaagse praktijktraining te volgen. De

twee longcentra zijn: het UCCZ Dekkerswald (Radboudumc) en

UMCG Centrum voor revalidatie Beatrixoord. De cursisten krijgen

een goed beeld van de werkwijze van de derde lijn en volgen aan

de hand van casuïstiek een aantal patiënten. 

Patiëntprofielkaart van het NCSI
(Nijmegen Clinical Screening Instrument). De NCSI-

methode biedt een gedetailleerde analyse van de gezond-

heidstoestand, de ziektelast en de mate van adaptatie aan

de aandoening. De NCSI interventie helpt bij het formuleren

van een individueel zorgplan en het motiveren van de patiënt

tot gedragsverandering. Zorgstandaard COPD 2016

NCSI: gevalideerd meetinstrument voor het in kaart

brengen van de integrale gezondheidstoestand

Ernstige problematiek

Verhoogde score

Normaal functioneren
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MASTERCLASS ‘FYSIOTHERAPEUTISCHE INTERVENTIES
BIJ BEADEMDE (EN WEANENDE) ICU 
ACQUIRED WEAKNESS PATIENTEN’ 

Cursusnr. 1604911

Doelgroep: deze masterclass is alleen toegankelijk voor twee-

delijns fysiotherapeuten die in het verleden de NPi-cursus

‘Fysiotherapie op de Intensive Care afdeling’ hebben gevolgd en

die ervaring hebben en werkzaam zijn op een IC met beademde

patiënten.

Datum vr. 18 nov. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart.

CURSUSAANBOD

HART, VAAT 
EN LONGEN

Hart, vaat en longen

PERIFEER ARTERIEEL VAATLIJDEN 
EN TRAINING  

Cursusnr. 1600475 / 1600476

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data nr. 1600475: do. 22 sept. en vr. 30 sept. 2016.

nr. 1600476: do. 22 sept. en vr. 18 nov. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn en 

Tergooi ziekenhuis te Hilversum.

Kosten € 475,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart.

COPD EN ASTMA     

Cursusnr. 1600022

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. 7 okt. en za. 8 okt., vr. 16 dec. en za. 17 dec. 2016 

(vrijdagen incl. avondprogramma).

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 1.195,- resp. € 1.075,- met NPi-kortingskaart.

AIRWAY CLEARANCE TECHNIEKEN BIJ MENSEN 
MET SPUTUMRETENTIE

Cursusnr. 1603891

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Datum wo. 12 okt. 2016.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 230,- resp. € 205,- met NPi-kortingskaart.

MASTERCLASS ‘NIET-LINEAIRE 
INSPANNINGSTRAINING BIJ PATIENTEN 
MET ERNSTIGE COPD’  

Cursusnr. 1604523

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de NPi-

cursus ‘COPD en astma’ of een vergelijkbare cursus hebben 

gevolgd en minimaal een half jaar werkervaring met COPD-

patiënten hebben.

Datum do. 22 sept. 2016.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart.

MASTER
CLASS

NIEUW!

WACHT
LIJST

WACHT
LIJST

MASTER
CLASS

advertentie

Belangstelling voor een
nog niet geplande cursus? 
Meld u vrijblijvend aan via 
knop 'Belangstelling' in de 
NPi-cursuskalender

WACHT
LIJST



LEERLIJN KINDERNEUROREVALIDATIE 
MODUUL 1

Cursusnr. 1601642

Doelgroep: (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logo-

pedisten.

Data/ Voor data en plaats zie de NPi-cursuskalender 

plaats op www.npi.nl

Kosten € 1.375,- resp. € 1.235,- met NPi-kortingskaart.

SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN

Cursusnr. 1604583

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Datum do. 10 nov. 2016.

Plaats Hotel Papendal  te Arnhem.

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart.

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN KINDEREN

Cursusnr. 1701051

Doelgroep: (kinder)fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Zie voor de data, plaats en kosten de cursusinformatie op

www.npi.nl.

CURSUSAANBOD

KINDEREN

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 1514 Kinderen

WACHT
LIJST

voor
€ 50,- 

per jaar

Naast:

• 10% korting op NPi-cursussen;

• 30% korting op NPi-congressen;

• 10% korting op publicaties van het NPi;

• 10% korting op de pro-versie van de NPi-service.

Nu ook:

• Zonder kosten 
NPi-cursus(delen) inhalen

• Aanbiedingen 
bij NPi-cursuslocaties

Voor informatie en voorwaarden 
zie www.npi.nl/kortingskaart

Heeft u al een kortingskaart? 
www.npishop.nl

GRATIS VOOR LEDEN KNGF

Bekijk alle cursussen in 
het themagebied 'Kinderen' 
op www.npi.nl/kinderen

Maak gebruik van het 
uitgebreide zoekfilter 
in de NPi-cursuskalender 
op www.npi.nl

Laat u niet 

afschrikken door 

wachtlijsten! 

Schrijf vrijblijvend in als

belangstellende voor een 

cursus. Ons uitgangspunt is

dat we iedereen binnen een

jaar kunnen plaatsen.

WACHT
LIJST

WACHT
LIJST



De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de
Lymfologie en Oncologie, de NVFL, bestaat sinds 1997. De NVFL
behartigt de belangen van de oedeemfysiotherapie en de
oedeemfysiotherapeut; sinds 2009 aangevuld met de oncologie-
fysiotherapie en de oncologiefysiotherapeuten. Deze belangen-
behartiging betreft ook de zorg voor een goede opleiding, goede
bij- en nascholing, een positieve relatie met nieuwe ontwikke-
l ingen in het vakgebied en haar uitoefening en, vooral, een open
visie op de toekomst. Noodzakelijke ingrediënten hiervoor zijn:
een kwalitatief goede opleiding; bij- en nascholing die past bij
wetenschappelijke ontwikkelingen en bij de actuele uitoefening
van het vak; aansluiting bij nieuwe wegen in de visie op gezond-
heidszorg; toegankelijke kennisoverdracht met docenten en
methoden die passen bij de doelgroep.

Als vertegenwoordiger van meer dan 1300 leden oedeem- en 

oncologiefysiotherapeuten en als moreel hoeder van meer dan

2000 geregistreerde beroepsbeoefenaren op dit gebied, ligt deze

taak ons nauw aan het hart. De relatie met de verschillende 

opleiders voor onze gespecialiseerde fysiotherapeuten, hun 

aanbod en hun werkwijze hebben onze bijzondere aandacht.

LYMFOLOGIE EN 
ONCOLOGIE

NPi en NVFL, een prima team

THEO RUITENBEEK
Oncologiefysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut

Voorzitter NVFL

Cursusleider/docent NPi
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De NVFL zoekt steeds partners die bij onze visie aansluiten. Het

NPi is hier een voorbeeld van. Met het themagebied ‘Lymfologie

en oncologie’ biedt het NPi een grote keuze: naast de initiële 

opleiding, de ‘Basiscursus Oedeemtherapie’, zijn er verschillende

vervolg- en verdiepingscursussen. De betrokken docenten zijn 

experts en praktijkgerichte collega’s. Ook in het aandachtsgebied

‘Fysiotherapie en oncologie’ biedt het NPi aan onze leden diverse

mogelijkheden tot bij- en nascholing. Voor veel NVFL-leden is dan

hun vakkennis van de oedeemfysiotherapie, gecombineerd met

jaren ervaring met oncologische patiënten, de drijfveer om deel 

te nemen. Als derde aandachtsgebied zijn er de modules voor 

het Beweegprogramma Oncologie.

In de afgelopen jaren zijn de NVFL en het NPi samen opgetrokken

om wetenschappelijke artikelen op begrijpelijke wijze te presen-

teren en de vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk. Twee

jaar lang liep de NVFL voorop met een ledenabonnement op de

NPi-service ‘Lymfologie en oncologie’ dat nu via het KNGF wordt

aangeboden. De NVFL heeft regelmatig overleg met het NPi over

nieuw aanbod binnen dit themagebied met als doel om ontwikke-

lingen in de wetenschap en geneeskunde door scholing naar de

beroepspraktijk te brengen.

Een voorbeeld hiervan is de gezamenlijke ontwikkeling van een

zelfmanagement-app voor oedeempatiënten, een uitdaging.

Daarnaast is er de ontwikkeling van maatwerkscholing voor

NVFL-leden, zoals de aangepaste cursus ‘Behoud van fysieke 

fitheid tijdens chemotherapie’ voor oncologiefysiotherapeuten die

de MOOF hebben gevolgd, waarna zij vermeld kunnen worden op

de zorgzoeker van Onconet. Dan is er ook nog een reeks cursus-

sen over klinisch redeneren, verslaglegging en dossiervoering.

Wat volgt zijn allerlei ideeën op het gebied van lymfologie en 

oncologie die wij gezamenlijk nog verder gaan ontwikkelen vanuit

deze gewaardeerde samenwerking.

Foto: voorkant cursusboekje

‘Balans bij lymfoedeem van de arm’

door Tom Zee en Marjan Steenks.



BASISCURSUS ‘OEDEEMTHERAPIE’

Cursusnr. 1700851

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data vr. 28 en za. 29 okt., vr. 11 en za. 12 nov., vr. 9 en 

za. 10 dec. 2016, vr. 13 en za. 14 jan., vr. 10 en 

za. 11 febr. 2017 (vrijdagen incl. avondprogramma).

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 2.995,- resp. € 2.695,- met NPi-kortingskaart.

LIPOEDEEM: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

Cursusnr. 1604802

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

Datum za. 12 nov. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 230,- resp. € 205,- met NPi-kortingskaart.

VAARDIGHEIDSTRAINING OEDEEMTHERAPIE

Cursusnr. 1604941

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

Datum vr. 21 okt. 2016.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 250,- resp. € 225,- met NPi-kortingskaart.

ZELFMANAGEMENT BIJ LYMFOEDEEM – 
TEACH THE TEACHER 

Cursusnr. 1704701

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten en huidtherapeuten.

Data vr. middag en -avond 20 febr., za. 21 febr. en 

za. 4 febr. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 690,- resp. € 620,- met NPi-kortingskaart.

ONCOLOGISCHE CLIËNTEN: FYSIOTHERAPEUTISCHE
MOGELIJKHEDEN

Cursusnr. 1603032

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data za. 3 dec., vr. middag en -avond 16 dec. en 

za. 17 dec. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 690,- resp. € 620,- met NPi-kortingskaart.

CURSUSAANBOD

LYMFOLOGIE EN 
ONCOLOGIE

BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET 
CHRONISCHE AANDOENINGEN (DEEL 2): 
MODUUL ‘ONCOLOGIE’

Cursusnr. 1604132 / 1604133

Doelgroep: fysiotherapeuten die de cursus

‘Beweegprogramma’s voor mensen met chronische aandoe-

n ing en (deel 1)’ hebben gevolgd, alsmede een basisscholing

over oncologie en fysiotherapie (bijvoorbeeld de NPi-cursus

‘Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’).

Data nr. 1604132: vr. middag en -avond 2 sept. en 

za. 3 sept. 2016.

nr. 1604133: vr. middag en -avond 28 okt. en 

za. 29 okt. 2016.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 475,- resp. € 425,- met NPi-kortingskaart.

BEHOUD VAN FYSIEKE FITHEID TIJDENS 
CHEMOTHERAPIE

Cursusnr. 1604352

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Ingangsniveau: De cursist moet voldoen aan minimaal één van

de onderstaande voorwaarden:

• heeft de opleiding ‘Oncologiefysiotherapie’ (van Avans+) 

afgerond;

• heeft de masterclass ‘Oncologische revalidatie’ én de module

‘Medische oncologie en fysiotherapie’ (van Avans+) afgerond;

• heeft ‘Herstel en Balans’ scholing (van het IKNL) gevolgd;

• heeft een basisscholing betreffende oncologie en fysiotherapie

gevolgd (bijv. de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten: fysiothe-

rapeutische mogelijkheden’) én een scholing betreffende de

Standaard Beweeginterventie Oncologie.

Data zie de NPi-cursuskalender op www.npi.nl

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 375,- resp. € 335,- met NPi-kortingskaart.
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NPi-leerlijn ‘Lymfologie’

Basiscursus ‘Oedeemtherapie’
12,5 dag 

Lipoedeem: diagnostiek 
en behandeling

1 dag 

Vaardigheidstraining
oedeemtherapie

1 dag

Zelfmanagement bij lymfoedeem
– teach the teacher

3 dagen 

Lymfe-casuïstiek
1 dag

Praktijkdagen lymfologie
2 dagen

 

Masterclass
‘Lymphedema and genetics’

in ontwikkeling



Het beroep van handtherapeut is ontstaan uit de samensmelting
van twee beroepsgroepen: ergotherapie en fysiotherapie. 
Oor spronkelijk was het functieniveau vooral het terrein van de
fysiotherapie en werkten de ergotherapeuten meer op activitei-
ten- en participatieniveau. Dit kunstmatige ‘hokjes denken’ is
tegenwoordig gelukkig doorbroken; de specifieke kwaliteiten 
van beide beroepsgroepen zijn gebundeld. 

Een handtherapeut kan de patiënt gedurende het gehele traject

behandelen; van de eerste postoperatieve dagen waarin spalken,

wondverzorging en oedeemreductie voorop staan, tot het re-

integreren van de patiënt in zijn werksituatie en dagelijks functio-

neren. Wereldwijd wordt handtherapie als specialisatie erkend 

en net als in veel andere landen kan men zich in Nederland 

registreren als gecertificeerd handtherapeut (CHT-NL). 

Binnen de NPi-leerlijn ‘Handtherapie’ dient de basiscursus als

inleiding voor onervaren therapeuten. De opleiding ‘Handtherapie’

gaat vervolgens uit van de aanwezigheid van enige ervaring in de

handtherapie; deze leidt op voor behandeling op het niveau van

een CHT-NL. De leerlijn omvat ook gerelateerde cursussen zoals

handspalkcursussen, de cursus ‘Kinderhand’ en een cursus voor

de centraal neurologische hand.

Wat handtherapie bijzonder interessant en leuk maakt, is dat alle

postoperatieve, conservatieve, preventieve of werkgerelateerde

behandelingen worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met

artsen. Met name gespecialiseerde handchirurgen beseffen dat

operaties onvoldoende succesvol zijn als er geen gespecialiseerde

postoperatieve zorg is. Vaak worden patiënten binnen enkele 

dagen na een trauma of operatie verwezen en soms wordt de

handtherapeut al vooraf betrokken bij de planning van een opera-

tie of nabehandeling. Naast postoperatieve en posttraumatische

zorg zijn er meer specifieke handtherapeutische interventies, 

zoals preventieve zorg, het helpen verminderen van klachten met

handspalken, gewrichtbeschermende principes (bij chronische

aandoeningen zoals artritis), leefregels en aanpassingen die het

dagelijks functioneren makkelijker maken. De enorme variatie in

problemen die zich kunnen presenteren, gecombineerd met de

unieke verschillen tussen mensen en hun activiteiten, maken het

beroep van een handtherapeut divers. Een violist, een ICT-werker,

een moeder met de zorg voor een baby of een stratenmaker hebben

ieder hun eigen uitdaging als hun handen niet goed functioneren.

Naast het werk is er altijd de thuissituatie, waar naast zelfzorg ook

de zorg voor anderen een uitdaging kan zijn. Kortom, een breed

scala aan behandelvormen en behandeldoelen per patiënt.

MUSCULOSKELETAAL

Handtherapie is specialistenwerk

GWENDOLYN VAN STRIEN MSC,
fysiotherapeut, handtherapeut CHT-NL

Cursusleider/docent NPi
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PATROONHERKENNING: 
SCHOUDER EN ELLEBOOG

Cursusnr. 1602761

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten en oefen-

therapeuten.

Datum vr. 30 sept. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 230,- resp. € 205,- met NPi-kortingskaart.

SNIJZAALDAG SCHOUDER

Cursusnr. 1603661

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten en oefen-

therapeuten.

Datum za. 8 okt. 2016.

Plaats Universiteitscentrum ‘De Uithof’, 

gebouw ‘Stratenum’ te Utrecht.

Kosten € 230,- resp. € 205,- met NPi-kortingskaart.

SCHOUDERKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1603521

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, sportfysio-

therapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. middag en -avond 16 dec. en za. 17 dec. 2016.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 460,- resp. € 415,- met NPi-kortingskaart.

PRAKTIJK VAARDIGHEIDSTRAINING NEK / THORAX /
SCHOUDER / ELLEBOOG

Cursusnr. 1703421

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data wo. 14 dec. 2016, wo. 11 jan. en wo. 1 febr. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 690,- resp. € 620,- met NPi-kortingskaart.

MASTERCLASS ‘SCHOUDER’

Cursusnr. 1704031

Doelgroep: fysiotherapeuten die reeds één of meerdere 

nascholingscursussen op het gebied van de schouder hebben

gevolgd, manueel therapeuten en sportfysiotherapeuten.

Data za. 11 febr. en zo. 12 febr. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 515,- resp. € 465,- met NPi-kortingskaart.

Attentie: deze masterclass wordt gegeven in de Engelse taal.

CURSUSAANBOD

MUSCULOSKELETAAL

MASTERCLASS ‘SCHOUDER’ – 
CLINICAL REASONING WITH PATIENTS

Cursusnr. 1704921

Doelgroep: fysiotherapeuten die de Masterclass ‘Schouder’ 

van dr. Jeremy Lewis hebben gevolgd.

Datum vr. 10 febr. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart.

Attentie: deze masterclass wordt gegeven in de Engelse taal.

PATROONHERKENNING: NEK EN HOOFD

Cursusnr. 1602751

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten en oefen-

therapeuten.

Datum vr. 7 okt. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 230,- resp. € 205,- met NPi-kortingskaart.

HOOFD-, HALS- EN NEKKLACHTEN: 
A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1600951

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. 4 nov. en vr. 25 nov. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 460,- resp. € 415,- met NPi-kortingskaart.

PATROONHERKENNING: LAGE-RUG EN HEUP/LIES

Cursusnr. 1702741

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten en oefen-

therapeuten.

Datum vr. 27 jan. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 230,- resp. € 205,- met NPi-kortingskaart.

RUGKLACHTEN EN BEKKENKLACHTEN

Cursusnr. 1600861

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, geregi-

streerde bekkenfysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data za. 10 sept., vr. 23 sept., za. 24 sept., za. 1 okt. 

en za. 3 dec. 2016.

Plaats Universiteitscentrum ‘De Uithof’, gebouw ‘Stratenum’ 

te Utrecht en Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam.

Kosten € 1.150,- resp. € 1.035,- met NPi-kortingskaart.

Voor nadere informatie over

cursussen, de cursuskalender

en inschrijfformulieren zie

www.npi.nl
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LUMBOSACRALE PIJNSYNDROMEN

Cursusnr. 1700971

Doelgroep: fysiotherapeuten en manueel therapeuten.

Data vr. 10 mrt. en vr. 17 mrt. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 460,- resp. € 415,- met NPi-kortingskaart.

HEUP- EN/OF LIESKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1600611

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten en oefen-

therapeuten.

Data ma. 12 dec. en ma. 19 dec. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 460,- resp. € 415,- met NPi-kortingskaart.

CURSUS ‘HANDTHERAPIE’

Cursusnr. 1700711

Doelgroep: ergotherapeuten en fysiotherapeuten.

Data Vr. 27 jan., vr.middag en -avond 10 en za. 11 febr. 2017.

Plaats Snijzaal UMC St Radboud te Nijmegen en 

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 710,- resp. € 640,- met NPi-kortingskaart.

WORKSHOP ‘RELATIVE MOTION SPALKEN’

Cursusnr. 1604951

Doelgroep: handtherapeuten.

Datum ma. 12 dec. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 295,- resp. € 265,- met NPi-kortingskaart.

WORKSHOP ‘MOBILISERENDE EN 
CORRIGERENDE SPALKEN’ 

Cursusnr. 1604961

Doelgroep: handtherapeuten.

Datum di. 13 sept. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 295,- resp. € 265,- met NPi-kortingskaart.

CURSUSAANBOD

MUSCULOSKELETAAL

Musculoskeletaal

10 

80

240

10 
nieuws-
brieven

De NPi-service 
biedt per jaar:

referaten met
praktische

vertaalslagen geaccrediteerde
toetsen

webcasts 

Bent u lid van het KNGF? 
Dan kunt u gratis gebruik-
maken van de NPi-service!

MOBILISATION OF THE NERVOUS SYSTEM

Cursusnr. 1603623

Doelgroep: fysiotherapeuten en manueel therapeuten.

Data do. 15 dec. en vr. 16 dec. 2016.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart.

Attentie: Deze cursus wordt gegeven in de Nederlandse taal.

ENDOPROTHESEN: HET CHIRURGISCHE EN 
OEFENTHERAPEUTISCHE BELEID  

Cursusnr. 1602331

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 10 nov. en vr. 11 nov. 2016.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 460,- resp. € 415,- met NPi-kortingskaart.

NIEUW!

NIEUW!
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NEUROREVALIDATIE/CVA

Cursusnr. 1702641 

Doelgroep: deze cursus is primair bedoeld voor fysiotherapeuten

en oefentherapeuten. Het werken met CVA-patiënten is een

voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de cursus.

Data 20 contactdagen verdeeld over de periode 

september 2016 – juni 2017.

Plaats De praktijkdagen vinden plaats in Revalidatiecentrum 

de Hoogstraat te Utrecht; van de vier centrale theorie-

dagen worden er drie in Hotel de Bilderberg te 

Oosterbeek en één in Bilderberg Résidence Groot 

Heideborgh te Garderen georganiseerd.

Kosten € 4.600,- resp. € 4.140,- met NPi-kortingskaart.

INHAALCURSUS NEUROREVALIDATIE/CVA

Cursusnr. 1703501

Doelgroep: fysiotherapeuten en ergotherapeuten die een NDT-

cursus voor volwassenen in het verleden hebben afgerond.

Tevens is het werken met CVA-patiënten een voorwaarde om

deel te kunnen nemen aan deze cursus.

Data 11 contactdagen verdeeld over de periode september 

2016 – april 2017.

Plaats De zeven praktijkdagen van de cursus vinden plaats in 

Revalidatiecentrum Blixembosch te Eindhoven. Van de 

vier centrale theoriedagen worden er drie in Hotel de 

Bilderberg te Oosterbeek en één in Bilderberg Rési -

dence Groot Heideborgh te Garderen georganiseerd.

Kosten € 2.530,- resp. € 2.275,- met NPi-kortingskaart.

NEUROREVALIDATIE/CVA/ERGOTHERAPIE    

Cursusnr. 1762641 

Doelgroep: deze cursus is primair bedoeld voor ergotherapeuten.

Het werken met CVA-patiënten is een voorwaarde om deel te

kunnen nemen aan deze cursus.

Data 16 contactdagen verdeeld over de periode september 

2016 – mei 2017.

Plaats Zes praktijkdagen van de cursus vinden plaats in

Revalidatiecentrum Blixembosch te Eindhoven. 

De andere zes praktijkdagen vinden plaats in

Revalidatiecentrum de Hoogstraat te Utrecht. 

Van de vier centrale theoriedagen worden er drie in

Hotel de Bilderberg te Oosterbeek en één in

Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen

georganiseerd.

Kosten € 3.520,- resp. € 3.168,- met NPi-kortingskaart.

CURSUSAANBOD

NEUROLOGIE

WACHT
LIJST

NEUROREVALIDATIE/CVA/VERPLEGING

Cursusnr. 17B2641

Doelgroep: de cursus Neurorevalidatie/CVA voor HBO-ver-

pleegkundigen zal niet meer georganiseerd worden. Het NPi

biedt HBO-verpleegkundigen die werkzaam zijn met CVA-

patiënten daarom de mogelijkheid om 9 cursusdagen van de

cursus Neurorevalidatie/CVA voor ergotherapeuten te volgen.

Data 9 contactdagen verdeeld over de periode september

2016 – februari 2017.

Plaats Vijf praktijkdagen van de cursus vinden plaats in

Revalidatiecentrum Blixembosch te Eindhoven. 

Één praktijkdag vindt plaats in Revalidatiecentrum 

de Hoogstraat te Utrecht. Van de drie centrale theorie-

dagen worden er twee in Hotel de Bilderberg te

Oosterbeek en één in Bilderberg Résidence Groot

Heideborgh te Garderen georganiseerd.

Kosten € 1.980,-.

IEDEREEN IS ANDERS: OMGAAN MET PSYCHOLOGISCHE
FACTOREN VAN CVA-PATIËNTEN TIJDENS DE
REVALIDATIE

Cursusnr. 1604731

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten en verpleegkun-

digen.

Data do. middag 3 nov. en do. middag 8 dec. 2016. Tevens

dient de cursist, als eerste cursusonderdeel, vooraf-

gaand aan de eerste cursusdag, een e-learning 

module te doorlopen. Het maken van deze module

neemt ongeveer 4 uur in beslag. De cursist dient de 

e-learning volledig doorlopen te hebben om aan de 

fysieke bijeenkomsten deel te kunnen nemen.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 295,- resp. € 265,- met NPi-kortingskaart.

KLINISCH-NEUROLOGISCH 
ONDERZOEK

Cursusnr. 1702411

Doelgroep: fysiotherapeuten en geriatriefysiotherapeuten.

Data za. 3 dec. 2016, vr. middag en -avond 6 jan. en 

za. ochtend 7 jan. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 615,- resp. € 555,- met NPi-kortingskaart.

NIEUW!



KOENRAAD DE WEERDT
Kinesitherapeut, praktijkassistent UGent (België)

Het activeren, en meer in het bijzonder, het re-activeren van
zorgbehoevende kwetsbare ouderen is geen eenvoudige opdracht.
‘Motivatie’ is hierbij een sleutelwoord. Deze motivatie is te beïn-
vloeden door ‘verlangen om te bewegen’ te creëren, bijvoorbeeld
via minimalistische ‘mid-range moves’ of via 4TD-opdrachten. 

Hands-on ‘harmonische technieken’ als mid-range moves, ont-

wikkeld door dr. E. Lederman, induceren door passieve oscilleren-

de mobilisaties heilzame effecten van bewegen: relaxatie, spier -

doorbloeding, psychisch welbevinden en pijndemping. De zachte,

weefselherstellende techniek kan aangewend worden op vrijwel

alle gewrichten en verdient omwille van de ruime toepasbaarheid en

therapiecomfort een plaats als behandelingsconcept bij ouderen.

De ruimere impact van opdrachten uit de 4TD (Tijd, Tikken,

Tegenhouden, Trekken en Duwen), ontwikkeld door K. De Weerdt

(UGent), vindt zijn uitwerking in de verbetering van het spierkorset

dat de zorgbehoevende oudere in staat stelt zorgondersteunende

bewegingen uit te voeren; een dankbare verlichting voor de 

verpleegzorg. Nog intensievere 4TD-oefeningen bieden ouderen

groeikansen in het ontwikkelen van zelfstandigheid en onafhanke-

lijkheid. Hierdoor lukken eenvoudige transfers of autonome 

verplaatsingen die belangrijk zijn voor activiteiten, participatie en

het maken van sociale contacten. Kleine succeservaringen doen de 

eigenwaarde van deze fragiele populatie ontspruiten. De 4TD is een

hands-on behandelconcept dat persoonlijke tijd vraagt en tegelijker-

 tijd beantwoordt aan de vernieuwende visie van bewegingsgerichte

zorg. Deze speelse oefenvorm tracht zoveel mogelijk spieren 

tegelijkertijd te activeren. Via de eenvoudige principes van tikken, 

tegenhouden, trekken en duwen laten we in dit concept de zo nood-

zake lijke spierkracht van de romp en ledematen toenemen. Dat 

resulteert in een betere core-stability. De 4TD kan in alle houdingen

getraind worden en is hierdoor ook geschikt voor zwakke en angstige

patiënten. Een masterthesis uit 2015 (UGent) liet gunstige effecten

zien van een trainingsprogramma op basis van 4TD.

In de NPi Masterclass ‘Fysieke activiteit voor de Older Low Physical

Performer (OLoPP): Etiologie, klinimetrie, modaliteiten en oefen-

therapie' worden op de tweede dag bovenstaande concepten uit-

gebreid besproken en beoefend.

Na deze masterclass is de deelnemer in staat om activiteiten en

stimulerende therapie te verstrekken aan zwakke zorgbehoevende

ouderen, door klinisch te redeneren vanuit de mogelijkheden van

de patiënt en met de keuze uit 4TD of harmonische technieken.

OUDEREN

Re-activeren van de ‘Older Low
Physical Performer’
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INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN 
FYSIEKE TRAINING BIJ OUDEREN      

Cursusnr. 1604384

Doelgroep: (geriatrie)fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data di. 13 sept., ma. 19 sept. en di. 22 nov. (halve dag) 2016.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 575,- resp. € 520,- met NPi-kortingskaart.

FYSIOTHERAPIE BIJ PERIFEER VESTIBULAIRE EN
CERVICOGENE DUIZELIGHEID

Cursusnr. 1600891

Doelgroep: fysiotherapeuten en manueel therapeuten.

Data za. 10 sept. en za. 17 sept. 2016.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 460,- resp. € 415,- met NPi-kortingskaart.

VALPREVENTIE EN VALTRAINING

Cursusnr. 1601162

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. middag en -avond 18 en za. 19 nov. 2016.

Plaats Hotel Papendal en Sint Maartenskliniek te Nijmegen.

Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart.

ZITANALYSE EN (ROL)STOELAANPASSINGEN

Cursusnr. 1600061

Doelgroepen: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergo-

therapeuten.

Data do. 24 nov. (incl. avondprogramma) en vr. 25 nov. 2016.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze en

Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal te Arnhem.

Kosten € 595,- resp. € 545,- met NPi-kortingskaart.

BASISCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’  

Cursusnr. 1600671

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergothera-

peuten.

Data vr. 4 nov. (incl. avondprogramma), za. 5 nov. en 

za. 19 nov. 2016.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 795,- resp. € 715- met NPi-kortingskaart.

CURSUSAANBOD

OUDEREN

VERVOLGCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’

Cursusnr. 1600661

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergothera-

peuten.

Data ma. 26 sept., ma. 10 okt., ma. 24 okt., wo. 30 nov. 

en ma. 19 dec. 2016.

Plaats Verpleeghuis ‘Waelwick’ te Ewijk.

Kosten € 1.150,- resp. € 1.030,- met NPi-kortingskaart.

MASTERCLASS ‘FYSIEKE ACTIVITEIT VOOR DE “OLDER
LOW PHYSICAL PERFORMER” (OLOPP)’

Cursusnr. 1604472

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 24 nov. en vr. 25 nov. 2016.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 475,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart.

WACHT
LIJST

MASTER
CLASS

87½ 7½

2013 2014 2015

Waardering NPi-cursussen

2016
Ook in de eerste helft van 2016

is de algemene waardering
voor de NPi-cursussen een 

8!

WACHT
LIJST



ANNEMARIEKE FLEMING, MA, POST MSC
Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Reade, Amsterdam

Cursusleider/docent NPi

De gedachte dat met het verbeteren van de conditie en het uit-
houdingsvermogen van de chronische-pijnpatiënt de ervaren
vermoeidheid ook wel ‘mee zou bewegen’, blijkt een illusie. 
De ervaren vermoeidheid neemt niet klinisch relevant af met het
toenemen van de lichamelijke fitheid, noch met afname van de
pijnintensiteit. Wil men stagnatie en terugval voorkomen en de
participatie bevorderen, dan verdienen het verminderen van 
vermoeidheid en het herkennen en beïnvloeden van houdings- 
en bewegingsadapties en -compensaties de aandacht. 

De chronische-pijnpatiënten vragen daar ook expliciet om; zij

plaatsen het ervaren gebrek aan energie haast zonder uitzondering

op plaats twee van bijkomende klachten en bij doorvragen zelfs

geregeld op de eerste plaats. De verklaring ligt in de invloed op het

ADL: “Die pijn, toegegeven, went nooit, alleen kan ik daar inmiddels

redelijk mee dealen. Maar dat motortje van mij dat niet genoeg

brandstof krijgt, dáár loop ik dagelijks tegenaan.”

Tot nu toe hielden we ons hart vast als een vermoeide pijnpatiënt

de behandeling afbrak en achter de geraniums ging zitten. 

Of liggen. Dat wil zeggen, wanneer het verbeteren van mobiliteit,

conditie en uithoudingsvermogen in de praktijk geen haalbare

kaart bleek. Nu, in 2016, kunnen we meer doen dan ons hart vast-

houden. We kunnen patiënten leren de vermoeidheid de aandacht

te geven die deze verdient. Hierover gaat de nieuwe cursus ‘Grip op

(chronische) pijn en vermoeidheid’, te volgen op 25 november en 9

december in Doorn.

Educatie over pijn en vermoeidheid
In 2015 publiceerde het KNGF de standaard ‘Beweeginterventie

chronische pijn’. Het belang van educatie - op basis van neurobio-

logische principes - wordt daarin benadrukt, als voorwaarden-

scheppende interventie voor een behandeling gericht op

verbetering van activiteitenniveau en participatie. Daarbij laat 

neurobiologische educatie op de langere termijn therapeutische

effecten zien op pijnintensiteit, beperkingen, medicatiegebruik 

en frequentie van gezondheidscontacten. De vigerende opvatting

onder fysiotherapeuten lijkt echter te zijn dat je geacht wordt wat

te dóen in je sessies; kan en mag je wel kostbare tijd besteden aan

het geven van educatie? Het antwoord is: ja. Het kán niet alleen,

het móet zelfs. Overigens: ook de overdracht van kennis is ‘doen’. 

Met minder pijn bewegen door sensomotorische re-educatie
Door (langdurige) pijn ontstaan dikwijls houdings- en bewegings-

adapties en -compensaties die de pijn mede in stand houden en

veel energie kosten. Tijdens de zeer praktisch georiënteerde

‘Mobilizing Awareness’-cursussen leren deelnemers om deze 

situaties te herkennen en ze therapeutisch te beïnvloeden via 

sensomotorische re-educatie en vergroting van het lichaams -

bewustzijn. Dit vermindert de invloed van de stressrespons op het

bewegen en faciliteert het optreden van de ontspanningsrespons,

waardoor coördinatief de mogelijkheid ontstaat om weer efficiënt

en met minder pijn te kunnen bewegen.

PSYCHOSOMATIEK

nieuwe inzichten in (nieuwe) 
cursussen
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GRIP OP (CHRONISCHE) PIJN EN VERMOEIDHEID

Cursusnr. 1604931

Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeu-

ten, oefentherapeuten en ergotherapeuten.

Data vr. 25 nov. en vr. 9 dec. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 460,- resp. € 415,- met NPi-kortingskaart.

MOBILIZING AWARENESS®: 
SENSOMOTORISCHE REËDUCATIE

Cursusnr. 1602372

Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeu-

ten en oefentherapeuten.

Data ma. middag en -avond 14 nov., di. 15 nov. 

(geen avondprogramma) en wo. 16 nov. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 710,- resp. € 640,- met NPi-kortingskaart.

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING AWARENESS® – 
2E TRAP’

Cursusnr. 1602731

Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeu-

ten en oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 17 nov., vr. 18 nov. (geen avond-

programma) en za. 19 nov. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 710,- resp. € 640,- met NPi-kortingskaart.

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING AWARENESS® – 
4E TRAP’

Cursusnr. 1603121

Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeu-

ten en oefentherapeuten.

Data ma. middag en -avond 21 nov., di. 22 nov. (geen avond-

programma) en wo. 23 nov. 2016.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 710,- resp. € 640,- met NPi-kortingskaart.

CURSUSAANBOD

PSYCHOSOMATIEK

NIEUW!

Naast de landelijke scholingsactiviteiten geeft het NPi 
haar cursussen ook in nauwe samenwerking met regionale 
instellingen, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen of 
parti culiere praktijken. Dit leidt jaarlijks tot een groot 
aantal regionale en incompanycursussen.

Contactpersoon bij het NPi 
voor de incompanycursussen
Frans Lanting, coördinator deskundigheidsbevordering

Tel.: 06-15 861 950, e-mail: frans.lanting@npi.nl• xx: xx

Heeft u als afdeling of regio een
gezamenlijke opleidingsbehoefte?

Het NPi
komt naar je toe!

Dan is een incompanycursus

een goede keuze!



HANS BULT
Sportfysiotherapeut, 

Cursuscoördinator/cursusleider NPi

Opleidingscoördinator Master Physical Therapy in

Sports (MPTS)

Het NPi organiseert al sinds jaar en dag scholing op het terrein
van de sportgezondheidszorg. We zijn ook nauw betrokken bij de
ontwikkeling van het oude (2007) en het in ontwikkeling zijnde
beroepscompetentieprofiel (BCP) sportfysiotherapie. Het vak
sportfysiotherapie is volop in ontwikkeling en de rol en het 
onderscheidend vermogen van de masteropgeleide sportfysio-
therapeut is helder in het concept-BCP omschreven. Hierbij
wordt duidelijk wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van
de algemeen fysiotherapeut en van de sportfysiotherapeut.

Naast de masteropgeleide sportfysiotherapeut is er ook een grote

groep in sport geïnteresseerde collega’s die er niet voor kiest een

meerjarige masteropleiding te volgen, maar die wel met een zeke-

re regelmaat sporters behandelt. Voor deze groep gaat het NPi de

komende jaren haar scholingsaanbod uitbreiden. Dit aanbod zal

bestaan uit relatief korte cursussen, al dan niet aangevuld met

elearning-modules. Deze blended learning geeft de deelnemer 

de mogelijkheid om zowel op Papendal als vanuit huis/werk met

de stof aan de slag te gaan. In de vorm van interactief onderwijs zal

veel gewerkt worden met (het bespreken en uitwerken van) casuï-

stiek. Een mooi voorbeeld hiervan is de cursus ‘Sportblessures bij

kinderen’. Gezien de grote belangstelling organiseren we deze

cursus komend najaar voor de derde maal in 2016.

Voor de afgestudeerde masters ontwikkelen we een specifiek

scholingsaanbod dat aansluit op het opleidingsniveau en de com-

plexe problematiek die zij in de sportfysiotherapeutische praktijk

tegenkomen. Dit onderwijs bieden we aan in de vorm van master-

classes. Komend halfjaar staat binnen het themagebied ‘Sport-

gezondheidszorg’ een masterclass gepland over hamstringletsels

met onder andere de recent gepromoveerde Guus Reurink en er

komt een masterclass over radiologie in de sport met o.a. prof. dr.

Mario Maas. In februari 2017 verzorgt dr. Jeremy Lewis binnen het

themagebied ‘Musculoskeletaal’ een tweedaagse master class

'Schouder' en de hierop aansluitende eendaagse masterclass

'Schouder - Clinical reasoning with patients’. 

Kortom, het NPi biedt de komende periode vele scholingsmoge-

lijkheden voor zowel de sportieve fysiotherapeut als voor de 

master sportfysiotherapeut. Wij zien ernaar uit u binnenkort op

Papendal bij een van deze scholingsactiviteiten te ontmoeten.   

SPORT-
GEZONDHEIDSZORG

‘De sportieve fysiotherapeut’
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BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET 
CHRONISCHE AANDOENINGEN (DEEL 1)

Cursusnr. 1603253

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data za. 17 sept. en do. ochtend, -middag en -avond 

6 okt. 2016.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 590,- resp. € 530,- met NPi-kortingskaart.

BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET 
CHRONISCHE AANDOENINGEN 
(DEEL 2)

Cursusnr. 1604132 / 1604133

Moduul ‘Oncologie’

Doelgroep: fysiotherapeuten die de cursus ‘Beweegpro gram ma’s

voor mensen met chronische aandoeningen (deel 1)’ hebben

gevolgd, alsmede een basisscholing over oncologie en fysio-

therapie (bijvoorbeeld de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten:

fysiotherapeutische mogelijkheden’).

Data nr. 1604132: vr. middag en -avond 2 sept. en 

za. 9 sept. 2016.

nr. 1604133: vr. middag en -avond 28 okt. en 

za. 29 okt. 2016

Kosten € 475,- resp. € 425,- met NPi-kortingskaart.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

MODUUL ‘PREVENTIE EN GEZONDHEID’: 
BELASTBAARHEIDSTRAINING VAN DE (LAGE) RUG

Cursusnr. 1602261

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. middag en -avond 2 dec. en za. 3 dec. 2016.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 550,- resp. € 495,- met NPi-kortingskaart.

SPECIALISATIE REHABOOM – MODUUL 4 EN 5

Cursusnr. 1602481 / 1602491

Doelgroep: (sport)fysiotherapeuten die zich willen specialiseren

in de sportrevalidatie.

Data nr. 1602481 (uithoudingsvermogen):
vr. middag en -avond 10 juni en za. 11 juni 2016.

nr. 1602491 (sportrevalidatieprogramma’s):
vr. middag en -avond 9 sept. en za. 10 sept. 2016.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten per moduul € 550,- resp. € 495,- met NPi-kortings-

kaart.

SPELEN MET OEFENSTOF EN GROEPEN

Cursusnr. 1602611

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. middag en -avond 16 dec. en za. 17 dec. 2016.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart.

MASTERCLASS ‘HAMSTRINGLETSELS 
IN DE SPORT’

Cursusnr. 1604971

Doelgroep: sportfysiotherapeuten.

Datum do. 12 jan. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 250,- resp. € 225,- met NPi-kortingskaart.

MASTERCLASS ‘RADIOLOGIE IN DE SPORT’

Cursusnr. 1604981

Doelgroep: sportfysiotherapeuten.

Datum Zie voor de datum de NPi-cursuskalender op 

www.npi.nl

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 250,- resp. € 225,- met NPi-kortingskaart.

Sportgezondheidszorg Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl
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cursussen, de cursuskalender

en inschrijfformulieren zie

www.npi.nl

WACHT
LIJST

MASTER
CLASSNIEUW!

MASTER
CLASS

NIEUW!

Voor alle cursussen in 
het themagebied 
sportgezondheidszorg 
zie www.npi.nl/sport
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Het NPi biedt scholing 
voor zowel de sportieve
fysiotherapeut als 
voor de master 
sportfysiotherapeut
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PRAKTIJKDAGEN COPD DEKKERSWALD
• do. 12 mei en vr. 13 mei 2016

FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE 
BEKKENBODEM IN DE GERIATRIE
• do. 12 mei, vr. 27 mei en 

do. 16 juni 2016

BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2): 
MODUUL ‘DIABETES MELLITUS’
• do. middag en -avond 12 mei en 

vr. 13 mei 2016

CERVICALE, CERVICOBRACHIALE EN
CERVICOCEPHALE PIJNSYNDROMEN
• vr. 13 mei en vr. 20 mei 2016

SNIJZAALDAG KNIE
• za. 21 mei 2016

MASTERCLASS ‘CASUÏSTIEK COPD’
• vr. middag 27 mei 2016

FYSIOFITHEIDSCAN
• wo. 1 juni en wo. 15 juni 2016

BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2): 
MODUUL ‘CORONAIRE 
HARTAANDOENINGEN’
• vr. 3 juni, vr. 17 juni (incl. avond-

programma) en za. 18 juni 2016

THORACALE PIJNSYNDROMEN
• vr. 3 juni 2016

SPORTBLESSUREPREVENTIE
• vr. middag en -avond 3 juni en 

za. 4 juni 2016

LAGE-RUGPIJNKLACHTEN: 
A STATE OF THE ART
• vr. 10 juni en za. 11 juni 2016

MASTERCLASS 
‘CASUÏSTIEK PSYCHOGERIATRIE’
• vr. 10 juni 2016

SPECIALISATIE REHABOOM 
(MODUUL 4 - UITHOUDINGSVERMOGEN)
• vr. middag en -avond 10 juni en 

za. 11 juni 2016

M
E

I PRAKTIJKDAGEN COPD DEKKERSWALD
• do. 16 en vr. 17 juni 2016

KNIEKLACHTEN: A STATE OF THE ART
• vr. middag en -avond 17 juni en 

za. 18 juni 2016

MYOFASCIALE PIJN: DIAGNOSTIEK EN
BEHANDELING VAN MYOFASCIALE 
TRIGGERPOINTS
• vr. 24 juni (incl. avondprogramma) 

en za. 25 juni 2016

MODUUL ‘PREVENTIE EN GEZONDHEID’:
TRAINING VAN HET AËROBE VERMOGEN
• vr. middag en -avond 24 juni en 

za. 25 juni 2016
J

U
N

I
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Life long learning
• Van losstaand scholingsaanbod tot scholing 

ingebed in leerlijnen.

• Veel mogelijkheden voor maatwerk 

& persoonlijke leertrajecten.
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nemers is bereikt kan digitaal worden aangemeld voor de wacht-

lijst door te klikken op de knop ‘Meld u aan voor de wachtlijst’ die

gevonden kan worden bij de desbetreffende scholingsactiviteit.

• Degenen die zich digitaal aanmelden voor een wachtlijst ontvan-

gen op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen een 

e-mail op het moment dat inschrijving mogelijk is. Als vervolgens

binnen de daarvoor gestelde termijn wordt ingeschreven, is

plaatsing gegarandeerd.

• Uiterlijk 1 maand vóór aanvang van de scholingsactiviteit worden

het programma, een routebeschrijving en eventueel andere 

benodigde gegevens op de website van het NPi geplaatst.

• Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een scholings-

activiteit kan de scholingsactiviteit geannuleerd worden.

• Degenen die zich hebben ingeschreven voor een scholings-

activiteit die geannuleerd moet worden, berichten wij hierover 

uiterlijk 1 maand voor aanvang van de scholingsactiviteit.

Betalingsvoorwaarden en -procedures
• Bij de bevestiging van inschrijving wordt een factuur gevoegd

waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de 

scholingsactiviteit staat vermeld.

• Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na 

factuurdatum, op een door het NPi aan te geven wijze in de 

valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door het

NPi aangegeven.

• Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan

de desbetreffende persoon een herinneringsfactuur gestuurd.

• Het niet betalen van het verschuldigde bedrag wil niet zeggen

dat de scholingsactiviteit geannuleerd wordt. Voor afmelding en

administratiekosten zie hieronder.

Afmelding en administratiekosten
Met de inzending van het online-inschrijfformulier heeft de afzen-

der zich ingeschreven voor deelname aan de betreffende scholings-

activiteit(en). Na aanmelding is er een bedenktermijn van 14 werk-

dagen. Als men door omstandigheden verhinderd is deel te nemen,

dan dient dit schriftelijk of per e-mail (desk@npi.nl) kenbaar te

worden gemaakt aan het Cursussecretariaat van het NPi. Bij af-

melding voor een scholingsactiviteit is de volgende regeling van

toepassing:

• Bij afmelding tot 5 weken vóór aanvang van een scholingsactivi-

teit worden € 30,- administratiekosten in rekening gebracht.

• Bij afmelding binnen 5 weken vóór aanvang van een scholings-

activiteit wordt het gehele scholingsbedrag in rekening ge-

bracht. Indien de afzender zelf voor een vervanger zorgdraagt,

worden u alleen € 30,- administratiekosten in rekening gebracht.

De inschrijving met de daarbij behorende voorwaarden en 

verplichtingen worden overgenomen door de vervanger.

• In het geval er sprake is van restitutie, wordt het betreffende 

bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort.
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• Inschrijven voor deelname aan een scholingsactiviteit van het

Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) kan door middel van

het online-inschrijfformulier op www.npi.nl.

• Met het versturen van het online-inschrijfformulier geeft de 

afzender zich op voor deelname aan de scholingsactiviteit

waarvoor wordt aangemeld.

• De inschrijvingen worden door het NPi geregistreerd op 

volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers

voor de betreffende scholingsactiviteit is bereikt.

• Zonder tegenbericht is de afzender definitief geplaatst voor 

de scholingsactiviteit waar de afzender zich voor inschrijft. 

De afzender ontvangt na inschrijving direct per e-mail een 

automatische reply. De schriftelijke bevestiging, factuur en

eventuele nadere gegevens ontvangt de afzender uiterlijk 

4 weken voor aanvang van de scholingsactiviteit.

• Voor scholingsactiviteiten waarbij het maximum aantal deel-

VOORWAARDEN

AANMELDEN/AFMELDEN VOOR CURSUSSEN EN 
WACHTLIJSTPROCEDURE
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Inhalen en administratiekosten
Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist 

één of meer dagdelen van een scholingsactiviteit moet missen. 

Het NPi biedt de mogelijkheid om deze dagdelen in te halen bij 

de eerstvolgende keer dat de betreffende scholingsactiviteit op-

nieuw wordt georganiseerd. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk

of per e-mail (desk@npi.nl) bij het NPi te worden gedaan. 

Voor het inhalen van één of meer dagdelen wordt 25% van het

scholingsbedrag, naar rato van het aantal in te halen dagdelen,

in rekening gebracht. De factuur voor deze kosten wordt gevoegd

bij de bevestigingsbrief van de scholingsactiviteit waarbij de 

dagdelen worden ingehaald.

Disclaimer
De inhoud van de NPi-scholingsactiviteiten (waaronder cursussen,

congressen, trainingsprogramma’s) wordt/is te goeder trouw en

zorgvuldig samengesteld. Het NPi en de docenten van de NPi-

scholingsactiviteiten zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade

van welke aard dan ook die ontstaat door het deelnemen aan 

NPi-scholingsactiviteiten of toepassing van de in NPi-scholings-

activiteiten gepresenteerde kennis en inzichten. Deelname aan

NPi-scholingsactiviteiten geschiedt voor eigen rekening en risico.

Het NPi is niet aansprakelijk voor eventuele schade in het geval

een scholingsactiviteit geannuleerd wordt, ongeacht de reden van

de annulering. Het aantal te behalen accreditatiepunten dat bij de

NPi-scholingsactiviteiten op het gebied van de fysiotherapie staat

genoemd kan door het KNGF worden gewijzigd.

Voor cursussen waarbij het maximum aantal deelnemers is
bereikt of voor cursussen die nog niet zijn gepland, kan digi-
taal worden aangemeld via de knop ‘Wachtlijst’ of via de knop
'Belangstelling' die u aantreft bij de desbetreffende cursus. 

Degenen die op deze manier hun belangstelling kenbaar
maken voor een cursus ontvangen een email op het moment
dat inschrijving mogelijk is. Als vervolgens binnen de daar-
voor gestelde termijn wordt ingeschreven is plaatsing 
gegarandeerd.

LET OP: als uw e-mailadres verandert, geef dit dan door met
behulp van het formulier op www.npi.nl/email
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De NPi-service 
biedt per jaar:

referaten met
praktische

vertaalslagen geaccrediteerde
toetsen

webcasts 

Bent u lid van het KNGF? 

Dan kunt u gratis gebruik-
maken van de NPi-service!

Kijk op: 
www.npi.nl/kngf


