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VOORWOORD

Ad 1. Persoonlijke leerlijnen 
Het NPi ondersteunt u bij lifelong learning met samenhangende
leerlijnen binnen onze tien themagebieden. Momenteel werken we
aan de uitbouw van de mogelijkheid om persoonlijke leertrajecten
vorm te geven. Dit doen we door aanpassing van de software,
waardoor u beter zicht heeft op welke diensten u heeft afgenomen,
welke leerlijnen u volgt en wat de logische vervolgopleidingen
kunnen zijn. Hiervoor gaan we ook de cursus- en de financiële 
administratie beter koppelen. Deze ingrijpende ontwikkeling vindt
achter de schermen plaats en wordt voor u komend najaar zicht-
baar in een verdere toename van het gebruiksgemak en van onze
persoonlijk service aan u, via een persoonlijke landingspagina
‘MijnNPi’ (zie ook pag. 18 en 19).

Ad 2. Ontwikkeling van interessante dienstenpakketten 
Het NPi kent veel trouwe klanten. Velen volgen diverse cursusacti-
viteiten en nemen verschillende diensten af, zoals de NPi-service,
het wekelijks nieuws en/of de NPi-app. In 2016 zorgden 4.430 
cursisten voor bijna 6.000 cursusinschrijvingen; 85% van de 
cursisten volgt binnen drie jaar meerdere cursussen bij het NPi.

Het NPi wil de banden met u nog verder versterken, waarbij we 
extra service en interessantere voorwaarden willen bieden aan de
trouwe afnemers, of als u combinaties van diensten afneemt.
Hiertoe introduceren we later dit jaar interessante combinatiepak-
ketten. Ook als u in het verleden veel diensten heeft afgenomen,
kunt u hiervan profiteren. 

Voor u ligt het NPi-scholingsprogramma voor komend najaar en
een deel van voorjaar van 2018. Om u nog beter te ondersteunen
bij het bijblijven en bij uw lifelong learning, heeft het NPi de 
volgende speerpunten gekozen:
1. Het verder ontwikkelen van de persoonlijke leerlijnen.
2. De ontwikkeling van interessante dienstenpakketten. 
3. Het uitbouwen van het blended learning aanbod.
4. De uitbouw van diensten voor oefen- en ergotherapeuten. 

KNGF-leden kunnen dit gehele jaar nog steeds gratis gebruik-
maken van de NPi-service en van de kortingskaart.

Ad 3. Uitbouw blended learning
Het NPi werkt hard aan het verder moderniseren van het cursus-
aanbod. We hebben hiervoor een didactisch model en een onder-
wijsomgeving gekozen. Een deel van het cursusaanbod wordt de
komende jaren omgevormd, waarbij we waar wenselijk en moge-
lijk blended learning aanbieden.

Ad 4. Uitbouw van diensten voor oefen- en ergotherapeuten
Vanaf 2017 vergroot het NPi de herkenbaarheid en het specifieke
dienstenaanbod voor oefen- en ergotherapeuten. Hiertoe hebben
we specifieke deskundigheid op het gebied van oefen- en ergothe-
rapie aangetrokken en we brengen de scholingsbehoefte van 
professionals in kaart. Op basis hiervan ontwikkelen we ons 
aanbod; als oefen- of ergotherapeut zult u zich de komende jaren
nog meer thuis voelen bij het NPi. 

U ziet het: ook dit jaar maken we onze slogan ‘Kennis in beweging’
weer volop waar. 

Tinus Jongert,
Directeur NPi
tinus.jongert@npi.nl 



Om jonge fysiotherapeuten te helpen bij het uitstippelen van
hun professionele ontwikkeling, organiseert het NPi op vrijdag-
middag 29 september een bijeenkomst voor pas en bijna afge-
studeerde fysiotherapeuten: ‘Wegwijs in de praktijk’.

Door je al aan het begin van je professionele carrière goed te
oriënteren op de diverse settings waarbinnen je werkzaam zou
kunnen zijn en op de diverse professionele ontwikkelingsmoge-
lijkheden, kun je beter doordachte keuzes maken ten aanzien van
je carrièreplanning. Daarmee vergroot je de kans dat je op een
werkplek terechtkomt waar je het naar je zin hebt en waar je 
datgene kunt doen wat het beste aansluit bij jouw wensen. 
Het NPi is je daarbij graag behulpzaam en organiseert voor jou 
de bijeenkomst ‘Wegwijs in de praktijk’.

ALGEMEEN

     

 
 

Het NPi helpt jonge fysiotherapeuten
graag op weg

JOHN BOS
Docent opleiding Fysiotherapie, Hogeschool Rotterdam
Fysiotherapeut en manueel therapeut
Cursusleider/docent NPi

MICHAEL SCHERMER
Coördinator deskundigheidsbevordering NPi
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Tijdens de bijeenkomst ‘Wegwijs in de praktijk’ komen de volgen-
de thema’s aan de orde:
• de weerbarstigheid van de dagelijkse fysiotherapiepraktijk ver-
sus hetgeen wat je leerde tijdens je opleiding tot fysiotherapeut;

• hoe kom je van ‘experience’ tot (gelegitimeerde) expertise;
• hoogwaardige fysiotherapie: de balans tussen expertise en 
wetenschappelijke evidentie;

• klinisch redeneren en beredeneerd handelen in de hedendaag-
se fysiotherapiepraktijk aan de hand van concrete casuïstieken;

• het Nederlands Paramedisch Instituut: onze visie op fysiothera-
pie, onze visie op leren, lifelong learning, scholingsmogelijk-
heden, leerlijnen, individuele leerroutes, bijblijven met behulp
van de NPi-service.

De bijeenkomst heeft de vorm van een responsiecollege en een
open discussie met veel ruimte tot interactie. Na deze bijeenkomst
besef je dat kritische reflectie op het eigen handelen van belang is
voor het bieden van goede fysiotherapeutische hulp, en dat dit
voorwaardelijk is voor het opbouwen van expertise. 
Je beoordeelt je handelen hierbij congruent vanuit de huidige visie 
op het beroep fysiotherapie. Tevens kun je een plan van aanpak
formuleren ter verbetering van je professionele handelen – inclusief
mogelijke scholingsroute. Je kent de scholingsmogelijkheden bij
het NPi en weet op welke wijze het NPi je kan ondersteunen in je
professionele ontwikkeling. 

Ben je een pas of bijna afgestudeerde fysiotherapeut die graag 
weloverwogen keuzes wil maken ten aanzien van de start c.q. het
vervolg van je werkzame leven? Kom dan op vrijdagmiddag 29 sep-
 tember 2017 naar de bijeenkomst ‘Wegwijs in de praktijk’! Er zijn
geen kosten verbonden aan deelname. Zie verder volgende pagina.

'Wegwijs in de praktijk';
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BEHEERSMODELSCHOLING –
IN GESPREK OVER GOEDE ZORG 

Cursusnr. 1702873

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 zie www.npi.nl/beheersmodel.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 750,- per deelnemer.

Voor nadere informatie zie www.npi.nl/beheersmodel.

FYSIOTHERAPIE: 
KUNST EN KUNDE 

Cursusnr. 1700742

Doelgroep: fysiotherapeuten en andere geïnteresseerde 
paramedici.

Datum di. middag en -avond 10 oktober 2017.

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 NPi-cursuskalender op www.npi.nl.

WEGWIJS IN DE PRAKTIJK

Cursusnr. 1705141

Doelgroep: bijna en pas afgestudeerde fysiotherapeuten en 
oefentherapeuten.

Datum vr. middag 29 sept. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 
Wel van tevoren inschrijven via de cursuskalender 
op www.npi.nl.

EMG-FEEDBACK

Cursusnr. 1804061

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Datum do. 11 jan. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 230,- resp. € 210,- met NPi-kortingskaart.
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MOTIVERENDE GESPREKSVOERING BIJ MENSEN MET
EEN CHRONISCHE AANDOENING

Cursusnr. 1703742

Doelgroep: paramedici die hulp verlenen aan cliënten met een
chronische aandoening.

Data do. middag en -avond 26 okt. en vr. 27 okt. 2017.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

VERVOLGCURSUS 
‘MOTIVERENDE GESPREKSVOERING’

Cursusnr. 1704161

Doelgroep: paramedici.

Data ma. middag en -avond 20 nov. en di. 21 nov. 2017.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

FYSIOTHERAPIE BIJ MENSEN MET EEN 
VERSTANDELIJKE BEPERKING

Cursusnr. 1704541

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data ma. 13 nov., ma. 27 nov., wo. 6 dec. en 
wo. 13 dec. 2017.

Plaats ESP centrum te Gennep.

Kosten € 920,- resp. € 830,- met NPi-kortingskaart.

WACHT
LIJST

VERNIEUWD!

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.

De algemene 
waardering voor 
de NPi-

cursussen 
is een 
ruime 8!

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 9
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BASISCURSUS ‘FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE 
BEKKENBODEM IN BREED PERSPECTIEF’

Cursusnr. 1700181

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. 29 sept., za. 30 sept., vr. 3 nov. en za. 4 nov. 2017
(vrijdagen incl. avondprogramma).

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE BEKKENBODEM 
BIJ KINDEREN 

Cursusnr. 1801811

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten. 

Data vr. middag en -avond 26 jan., za. 27 jan. en 
za. 10 febr. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

Cursusnr. 1804461

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. 24 nov., za. 25 nov. 2017 en za. 10 mrt. 2018.

Plaats Dry Needling Centrum Amsterdam.

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

MASTERCLASS ‘HET PPP-CONCEPT BIJ 
INCONTINENTIE’

Cursusnr. 1702771

Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten.

Datum za. 25 nov. 2017.

Plaats Praktijk ‘Pelvicum’ te Schiedam.

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

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

MASTER
CLASS

MASTER
CLASS
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DR. EMMYLOU BEEKMAN
klinisch epidemioloog, 
bewegingswetenschapper/fysiotherapeut

Op 27 januari jl. verdedigde Emmylou Beekman succesvol haar
proefschrift aan de Universiteit Maastricht. Het proefschrift
beschrijft de interacties tussen fysiotherapie, nevenaandoeningen
en verergeringen (oftewel exacerbaties) bij patiënten met 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD). De onderzoeken
leveren gegevens en handvatten die fysiotherapeuten en artsen
in staat stellen om optimale behandelresultaten te behalen, 
om deze correct te kunnen interpreteren en om de zorg af te
stemmen op patiënten met COPD en met comorbiditeit die 
frequent exacerbaties hebben.

Patiënten met COPD zijn gebaat bij lichamelijke activiteit. Daarom
beveelt de richtlijn voor huisartsen verwijzing voor fysiotherapie
aan. Alhoewel veel patiënten met COPD (84%) onvoldoende fysiek
actief zijn, is een verwijzing voor fysiotherapeutische zorg niet
vanzelfsprekend. In een cohort van patiënten met COPD werden
fenotypische verschillen onderzocht. Patiënten die behandeld
werden door zowel een huisarts als door een fysiotherapeut,
rapporteerden een grotere mate van luchtwegobstructie, meer
exacerbaties, meer vasculaire comorbiditeit en een lagere gezond-
heidsstatus in vergelijking met patiënten die niet werden verwezen
naar en behandeld door een fysiotherapeut. Het lijkt erop dat deze

HART, VAAT 
EN LONGEN

     

 
 

effects on exacerbations and influence
of comorbidity

andere factoren, buiten inactiviteit, een rol spelen in het verwijzen
van patiënten naar fysiotherapie. Het is belangrijk dat fysiothera-
peuten, verwijzers en zorgverzekeraars zich ervan bewust zijn dat
er een ander (ernstiger) fenotype van patiënten met COPD binnen
de eerste lijn fysiotherapie bestaat.
Bij COPD-patiënten komen nevenaandoeningen veel voor, maar
huidige fysiotherapierichtlijnen omvatten geen gerichte behan-
delplannen die hiermee rekening houden. Zorgverleners moeten
eerder een patiëntgerichte dan een ziekte-georiënteerde benade-
ring hebben om optimale behandeling en resultaten te verkrijgen.
Het onderzoek concludeert bijvoorbeeld dat fysiotherapeuten hun
vaardigheden en kennis van veelvoorkomende combinaties van
nevenaandoeningen moeten verbeteren, en dat ze volledig geïn-
formeerd moeten zijn over medische patiëntgegevens. Dit betekent
dus ook dat huisartsen en longartsen bij verwijzing van een patiënt
naar de fysiotherapeut de informatieoverdracht moeten verbeteren.
Tevens werd voor het eerst een langetermijnonderzoek uitgevoerd
dat aantoonde dat het hebben van nevenaandoeningen een nade-
lig effect heeft op de conditie van mensen met COPD die in de 
eerste lijn fysiotherapie krijgen. Bij iedere extra aandoening naast
COPD bleek dat de prestaties op de 6-minuten wandeltest signifi-
cant lager waren bij aanvang van fysiotherapie. Bovendien was er
sprake van een grotere achteruitgang van de wandelafstand op
lange termijn bij iedere extra nevenaandoening. De combinatie
van hart-, lever- en psychiatrische aandoeningen naast COPD had
de grootste negatieve invloed op de wandelafstand.

De 6-minuten wandeltest (6MWT; geschikt voor het meten van
functionele inspanningscapaciteit) wordt vanwege de beperkte
ruimte in de praktijk vaak afgenomen op een 10 meter-parcours.
Onderzoek heeft aangetoond dat het aantal meters dat patiënten
met COPD minder liepen op een 10 meter-parcours ten opzichte
van een 30 meter-parcours zowel significant als klinische relevant
was. Tevens heeft het onderzoek aangetoond dat bestaande
normwaarden (voor een 6MWT-30m of 6MWT-50m) de voorspelde
waarde overschat op een 6MWT-10m parcours. Het is belangrijk
om normwaarden te kiezen die passen bij het parcours waarop de
6MWT wordt afgenomen. Een vervolgonderzoek heeft daarom de
eerste normwaarden opgeleverd en onderzocht voor de 6MWT-
10m zodat zorgverleners deze test kunnen blijven uitvoeren op 10
meter en ze de testgegevens correct kunnen interpreteren. De 
publicatie is door Elsevier uitgeroepen in de top 5 meestgeciteerde
artikelen en is onder andere opgenomen in Europese richtlijnen.

Tot slot laat dit proefschrift met enige voorzichtigheid zien dat het
aantal COPD-exacerbaties kan worden verminderd door fysiothe-
rapie, in de eerste lijn aangeboden, met een hoge trainingsinten-
siteit. Hierdoor kan fysiotherapie ook gezondheidszorguitgaven
verminderen (gemiddeld 531 euro per patiënt). Maar ook de duur
van een verergering werd gemiddeld 10 dagen korter, de ernst die
COPD-patiënten ervoeren was minder. Daarnaast bleek dat de
conditie, spierkracht en kwaliteit van leven verbeterden in de 
fysiotherapiegroep.

De uitkomsten van deze promotiestudie zijn opgenomen in de
NPi-cursus ‘COPD en astma’.

Physical therapy in COPD: 
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HARTREVALIDATIE

Cursusnr. 1700492

Doelgroep: fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de tweede
lijn in een ziekenhuis of revalidatiecentrum waar hartpatiënten
worden begeleid in een revalidatieprogramma. Voor de 
opdrachten tijdens de cursus is het van belang dat u ook 
daadwerkelijk hartpatiënten behandelt.

Data vr. 29 sept. en za. 30 sept., vr. 3 nov. en za. 4 nov., 
vr. 24 nov. en za. 25 nov. 2017 (vrijdagen incl. 
avondprogramma).

Plaats Hotel Papendal te Arnhem en Hotel de Bilderberg 
te Oosterbeek.

Kosten € 1.760,- resp. € 1.585,- met NPi-kortingskaart.

HARTFALEN (VOOR EERSTELIJNS 
FYSIOTHERAPEUTEN)

Cursusnr. 1702421

Doelgroep: fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de eerste-
lijns gezondheidszorg.

Data vr. 15 sept., vr. 13 okt. (incl. avondprogramma) en 
za. 14 okt. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Attentie: Voor zowel de cursus ‘Hartfalen’ (voor eerstelijns 
fysiotherapeuten) als voor de moduul ‘Coronaire hartaandoe-
ningen’ van de beweegprogramma’s is de eerste cursusdag 
qua inhoud identiek. Deze eerste dag – voorheen de Basisdag
‘Cardiologie’ – hoeft u daarom slechts eenmalig te volgen. 
Indien u zowel gaat deelnemen aan de moduul ‘Coronaire hart-
aandoeningen’ als aan de cursus ‘Hartfalen’ (voor eerstelijns 
fysiotherapeuten), dan hoeft u deze dag slechts eenmalig te 
volgen. Indien u alle drie de cursusdagen van de cursus
‘Hartfalen’ (voor eerstelijns fysiotherapeuten) volgt, bedraagt
het cursusbedrag € 805,- resp. € 725,- met NPi-kortingskaart.
Indien u de eerste cursusdag reeds heeft gevolgd (graag ver-
melden bij bijzonderheden op het inschrijfformulier), bedragen
de kosten voor de resterende twee dagen € 575,-, resp. € 518,-
met NPi-kortingskaart.

HARTFALEN (VOOR TWEEDELIJNS 
FYSIOTHERAPEUTEN)

Cursusnr. 1700591

Doelgroep: fysiotherapeuten werkzaam in de tweedelijns 
gezondheidszorg die de NPi-cursus ‘Hartrevalidatie’ hebben
gevolgd.

Data vr. 15 dec. (incl. avondprogramma) en za. 16 dec. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 595,- resp. € 535,- met NPi-kortingskaart.

     

 
 

CURSUSAANBOD

HART, VAAT 
EN LONGEN

Hart, vaat en longen

Attentie: deze cursus is uitsluitend bedoeld voor fysiothera-
peuten die werkzaam zijn in de tweede lijn en die de cursus
‘Hartrevalidatie’ hebben gevolgd. Graag bij inschrijving bij 
bijzonderheden aangeven wanneer u de NPi-cursus
‘Hartrevalidatie’ heeft gevolgd.

MASTERCLASS ‘CARDIALE ANATOMIE’

Cursusnr. 1704021

Doelgroep: tweedelijns fysiotherapeuten die de NPi-cursus
‘Hartrevalidatie’ hebben gevolgd.

Datum vr. 10 nov. 2017.

Plaats Skillscentrum Erasmus MC (faculteit) te Rotterdam.

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

NB: Deze masterclass vindt plaats in de snijzaal.

PERIFEER ARTERIEEL VAATLIJDEN EN TRAINING

Cursusnr. 1700473 / 1700474

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ziekenhuis-
fysiotherapeuten.

Data nr. 1700473: wo. 13 sept. en vr. 22 sept. 2017.
nr. 1700474:wo. 13 sept. en vr. 27 okt. 2017.

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen
en Tergooi ziekenhuis te Hilversum.

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

COPD EN ASTMA     

Cursusnr. 1700022

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ziekenhuis-
fysiotherapeuten.

Data vr. 6 okt. en za. 7 okt., vr. 15 dec. en za. 16 dec. 2017 
(vrijdagen incl. avondprogramma).

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

PRAKTIJKDAGEN COPD 

Cursusnr. 1704182

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.

Data do. 2 nov. en vr. 3 nov. 2017.

Plaats UCCZ Dekkerswald te Groesbeek.

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

WACHT
LIJST

WACHT
LIJST

MASTER
CLASS

WACHT
LIJST

WACHT
LIJST
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AIRWAY CLEARANCE TECHNIEKEN BIJ MENSEN MET
SPUTUMRETENTIE

Cursusnr. 1703891

Doelgroep: (kinder)fysiotherapeuten, oefentherapeuten en 
ziekenhuisfysiotherapeuten.

Datum wo. 1 nov. 2017.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

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

Cursusnr. 1704522

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. 21 sept. 2017.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN

Cursusnr. 1704583

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten en sportfysiotherapeuten.

Datum do. 9 nov. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN KINDEREN

Cursusnr. 1801051

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data wo. 17 jan. en wo. 31 jan. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

     

 
 

CURSUSAANBOD

HART, VAAT 
EN LONGEN

Hart, vaat en longen, Kinderen

MASTER
CLASS

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 emailadres verandert, geef dit dan door 
met behulp van het formulier op www.npi.nl/email

WACHTLIJST

VERNIEUWD!

Bekijk alle NPi-
leerlijnen op 
www.npi.nl/leerlijnen



Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 19MijnNPi.nl18

     

 
 

MIJNNPi.NL

Het NPi wil fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergothera-
peuten optimaal ondersteunen in hun persoonlijke vakinhoude-
lijke ontwikkeling. Lifelong learning staat daarbij centraal. Om
dit adequaat te kunnen doen, moeten niet alleen de cursussen, 
opleidingen en diensten als de NPi-service optimaal zijn, maar
ook hun organisatie en infrastructuur. Het NPi heeft al enkele
jaren MijnNPi.nl. Vooralsnog is dat beperkt tot het bijhouden
van abonnementen en de validatie van lidmaatschappen, maar
daar gaat verandering in komen!

Het aantal NPi-diensten en -producten is de afgelopen jaren 
zodanig uitgebreid, dat het tijd was om alles te hergroeperen en
gebruik te gaan maken van de nieuwste digitale technieken.
Achter de schermen wordt al enkele maanden gewerkt aan een
volledig nieuwe opzet van de gehele cursusadministratie en de
daarbij horende MijnNPi.nl-pagina’s. Naar verwachting zal na de
zomer van 2017 dit nieuwe systeem operationeel zijn. Naast de
functionaliteiten die bij online-dienstverlening inmiddels gang-
baar zijn, zoals uw eigen gegevens kunnen aanpassen en uw 
facturen kunnen inzien en downloaden, worden fraaie tools toege-
voegd die u behulpzaam zijn bij het uitstippelen van uw eigen leer-
routes. Ook heeft u straks goed zicht op uw cursusinschrijvingen,
uw inschrijvingen op wachtlijsten, op uw eigen cursushistorie en 
u kunt heel simpel al uw abonnementen bijhouden. Tevens krijgt 
u op basis van uw voorkeuren en de gevolgde cursussen tips en
suggesties om uw eigen leerlijnen verder in te vullen, waarbij u
snel en adequaat heel specifiek persoonlijk advies kunt krijgen.
Naast de vakinhoud is daarbij ook uw persoonlijke voorkeur van 
belang; een aantal cursussen kunt u straks namelijk op meerdere
manieren volgen.

Eén keer inloggen voor alle diensten en producten
Naast alle inhoudelijke innovaties is een groot praktisch voordeel

Nieuwe opzet MijnNPi.nl 
ondersteunt lifelong learning

van de nieuwe opzet van MijnNPi.nl de mogelijkheid om met één
gebruikersnaam en wachtwoord gebruik te maken van alle NPi-
diensten en -producten. Dat betekent dat u via MijnNPi.nl direct
toegang heeft tot de NPi-service, de NPi-toetsen, NPi-learning,
NPi-webcasts en alle andere nieuwe diensten en producten die
het NPi ontwikkelt. Zo krijgen alle cursussen eigen uitgebreide
cursuspagina’s, waarbij de koppeling met deze NPi-cursuspagina’s
geheel automatisch via uw eigen login-gegevens verloopt.

Voordeel voor vaste klanten
Een belangrijke nieuwe optie in het nieuwe systeem is het finan-
ciële voordeel voor vaste klanten. Wie gelooft in lifelong learning,
volgt steeds weer nieuwe en aanvullende cursussen en opleidin-
gen. Als u daarbij kiest voor het NPi, dan stellen wij daar graag
iets tegenover. Het principe wordt heel simpel: hoe meer NPi-
cursussen u volgt, hoe groter uw financiële voordeel. 

En dit systeem gaan we met terugwerkende kracht invoeren! 
Dus als u de afgelopen jaren NPi-cursussen heeft gevolgd of u 
nu inschrijft voor komende cursussen, dan profiteert u straks
meteen van dit voordeel.

Tips of suggesties?
Voor de concrete invulling van verschillende nieuwe opties zijn we
erg benieuwd naar uw mening. Zoals: welke mogelijkheden om
met medewerkers van het NPi te communiceren hebben uw voor-
keur? Telefoon, WhatsApp, chat, e-mail, tickets? En: zijn er speci-
fieke mogelijkheden die nog niet genoemd zijn maar die u graag
wilt zien in de nieuwe MijnNPi.nl-omgeving? Een vakinhoudelijk
forum, een thema-community, ... U heeft nu nog volop mogelijk-
heden om invloed te hebben op dit uitgebreide nieuwe systeem!

Uw tips en suggesties kunt u mailen naar harm.askes@npi.nl

Voordeel voor vaste klanten

SPSP

NPi

€



Op zaterdag 2 december 2017 organiseert het NPi de nieuwe
masterclass ‘Genetics and lymphedema’. Deze masterclass gaat
over veranderingen in het lymfestelsel die veroorzaakt zijn door
genetische afwijkingen. De classificatie voor lymfoedeem in 
primair en secundair lymfoedeem is al vele jaren gangbaar.
Omdat de prevalentie van secundair lymfoedeem aanzienlijk
groter is dan die van primair lymfoedeem, wordt veel over deze
vorm gepubliceerd. Toch wordt langzaam maar zeker duidelijk
dat de aanleg en functie van het lymfestelsel tussen mensen
aanzienlijk kunnen verschillen. Deze nieuwe inzichten in geneti-
sche en fysiologische verschillen leiden tot een groter begrip
over het wel of niet ontstaan van oedeem na (verworven)
beschadigingen aan het lymfestelsel.

Om de etiologie van primair lymfoedeem goed te kunnen begrijpen,
is kennis over de embryologie van het lymfestelsel elementair. De
samenhang tussen genotypische veranderingen en fenotypische
kenmerken is de kern van begrip voor deze ziektebeelden.
Primair lymfoedeem manifesteert zich regelmatig op jonge leef-
tijd. Voor de behandeling is specifieke deskundigheid gewenst.

LYMFOLOGIE EN 
ONCOLOGIE

     

 
 

nieuwe inzichten van belang voor
oedeemfysiotherapeuten

TOM ZEE
Fysiotherapeut en oedeemfysiotherapeut
Cursusleider/docent NPi

Lymfologie en oncologie 20 Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 21

Compressietherapie bij kinderen verschilt namelijk van die voor
volwassenen. Informeren en adviseren verloopt gedeeltelijk via de
ouders en gedeeltelijk aangepast aan de cognitieve vaardigheden
die passen bij de leeftijd van het kind.

Deze masterclass geeft een overzicht van de uitkomsten van 
jarenlang onderzoek naar aangeboren lymfatische afwijkingen.
Naast kennis over de rol die genetica speelt bij de ontwikkeling
van het lymfestelsel en bij het diagnostisch proces van de gespe-
cialiseerde dermatoloog/klinisch geneticus, leert u de belangrijk-
ste patronen die wijzen op syndromale afwijkingen die u in de
behandelkamer kunt herkennen en hoe u adequaat kunt doorver-
wijzen als u aanwijzingen vindt voor primair lymfoedeem. Tevens
bent u als oedeemfysiotherapeut na deze masterclass beter in
staat om de impact van primair lymfoedeem op iemands gezond-
heid te beoordelen en de verschillende copingstijlen van cliënten
met primair lymfoedeem te herkennen. Ook kent u de mogelijkhe-
den en beperkingen van de behandeling met compressietherapie
bij kinderen met primair lymfoedeem en kunt u hen beter onder-
steunen bij het aanleren van zelfmanagementtechnieken.

De sprekers van deze masterclass zijn verbonden aan het
Expertisecentrum voor lymfo-vasculaire geneeskunde in zieken-
huis Nij Smellinghe in Drachten en aan het St. George’s Hospital
in Londen, alwaar het team van professor Peter Mortimer al vele 
jaren onderzoek doet naar genetica en primair lymfoedeem.

De masterclass ‘Genetics and lymphedema’ (zaterdag 2 
december 2017, Burgers’ Zoo in Arnhem) maakt deel uit van 
de NPi-leerlijn ‘Lymfologie’, zie www.npi.nl/leerlijnen.

Lymfoedeem en genetica: 



OPLEIDING ‘OEDEEMFYSIOTHERAPIE’ (VOORHEEN:
BASISCURSUS ‘OEDEEMTHERAPIE’)

Cursusnr. 1800851

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data vr. 6 en za. 7 okt., vr. 10 en za. 11 nov., vr. 8 en za. 9 dec.
2017, vr. 12 en za. 13 jan., vr. 9 en za. 10 febr. 2018 
(vrijdagen incl. avondprogramma).

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 2.950,- resp. € 2.655,- met NPi-kortingskaart.

VAARDIGHEIDSTRAINING OEDEEMTHERAPIE

Cursusnr. 1704941

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

Datum do. 7 dec. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

LYMFE-CASUÏSTIEK

Cursusnr. 1804811

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

Datum do. 8 febr. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

LIPOEDEEM: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

Cursusnr. 1704802

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

Datum za. 18 nov. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

ZELFMANAGEMENT BIJ LYMFOEDEEM – 
TEACH THE TEACHER 

Cursusnr. 1804701

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten en huidtherapeuten.

Data vr. middag en -avond 12 jan., za. 13 jan. en
za. 27 jan. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

     

 
 

CURSUSAANBOD

LYMFOLOGIE EN 
ONCOLOGIE

PRAKTIJKDAGEN LYMFOLOGIE

Cursusnr. 1704752

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten en huidtherapeuten.

Data di. 26 sept. en wo. 27 sept. 2017.

Plaats Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

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

MASTERCLASS ‘GENETICS 
AND LYMPHEDEMA’

Cursusnr. 1705121

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

Datum za. 2 dec. 2017.

Plaats Burgers’ Zoo te Arnhem.

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

ONCOLOGISCHE CLIËNTEN: FYSIOTHERAPEUTISCHE
MOGELIJKHEDEN

Cursusnr. 1703032

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data za. 16 sept., vr. middag en -avond 6 okt. en 
za. 7 okt. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

BEHOUD VAN FYSIEKE FITHEID TIJDENS 
CHEMOTHERAPIE

Cursusnr. 1704352

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 fysio-
therapie gevolgd (bijv. de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten:
fysiotherapeutische mogelijkheden’) én een scholing 
betreffende de Standaard Beweeginterventie Oncologie;

- heeft een masteropleiding Sportfysiotherapie en een basis-
scholing betreffende oncologie en fysiotherapie gevolgd.

Data vr. 15 dec. en za. ochtend 16 dec. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 375,- resp. € 335,- met NPi-kortingskaart.
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SNIJZAALDAG SCHOUDER

Cursusnr. 1703661

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, sport-
fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Datum za. 18 nov. 2017.

Plaats UMC Utrecht, universiteitsgebouw ‘Stratenum’ te
Utrecht.

Kosten € 230,-, resp. € 210,- met NPi-kortingskaart.

SCHOUDERKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1803521

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, sportfysio-
therapeuten en oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 8 febr. en vr. 9 febr. 2018.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

PATROONHERKENNING: SCHOUDER EN ELLEBOOG

Cursusnr. 1702761

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueeltherapeuten, sportfysio-
therapeuten en oefentherapeuten.

Datum vr. 10 nov. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 230,- resp. € 210,- met NPi-kortingskaart.

CERVICOBRACHIALE PIJNKLACHTEN EN 
FYSIOTHERAPIE

Cursusnr. 1705131

Doelgroep: fysiotherapeuten en manueel therapeuten.

Datum vr. 27 okt. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 230,- resp. € 210,- met NPi-kortingskaart.

LAGE-RUGPIJNKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1703131

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. 8 dec. en vr. 15 dec. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

     

 
 

CURSUSAANBOD

MUSCULOSKELETAAL

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

Cursusnr. 1800611

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, sport-
fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. 16 mrt. en vr. 23 mrt. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

KNIEPIJNSYNDROMEN

Cursusnr. 1703871

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten en sport-
fysiotherapeuten.

Datum ma. 13 nov. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 230,- resp. € 210,- met NPi-kortingskaart.

VAARDIGHEIDSTRAINING LAGE-RUG / HEUP / KNIE

Cursusnr. 1803411

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data wo. 13 dec. 2017, wo. 10 jan. en wo. 7 febr. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS: EFFECTIEVE DIAGNOSTIEK EN
BEHANDELING VAN LAGE-RUGKLACHTEN

Cursusnr. 1804401

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten met vol-
doende basiskennis over de lage-rug en het bekken.

Data vr. 23 febr. en za. 24 febr. en vr. 16 mrt. en 
za. 17 mrt 2018.

Plaats Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam.

Kosten €1.095,- resp. € 995,- met NPi-kortingskaart.

CURSUS ‘HANDTHERAPIE’ 

Cursusnr. 1800711

Doelgroep: ergotherapeuten en fysiotherapeuten.

Data vr. 26 jan., vr. 9 febr. en za. 10 febr. 2018. 

Plaats Snijzaal UMCN te Nijmegen en Hotel Papendal te
Arnhem.

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

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender
en inschrijfformulieren zie

www.npi.nl
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OPLEIDING ‘HANDTHERAPIE’ 

Cursusnr. 1803921

Doelgroep: ergotherapeuten en fysiotherapeuten.

Data start vr. 9 mrt. 2018.

Plaats Snijzaal UMCN te Nijmegen, Hotel Papendal te
Arnhem en Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 3.575,- resp. € 3.250,- met NPi-kortingskaart.

WORKSHOP ‘MOBILISERENDE EN CORRIGERENDE
SPALKEN’

Cursusnr. 1704961

Doelgroep: handtherapeuten.

Datum vr. 8 dec. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MOBILISATION OF THE NERVOUS SYSTEM

Cursusnr. 1803621

Doelgroep: fysiotherapeuten en manueeltherapeuten.

Data Zie www.npi.nl bij de cursusinformatie.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

Attentie: Deze cursus wordt gegeven in het Nederlands.

ENDOPROTHESEN: HET CHIRURGISCHE EN 
OEFENTHERAPEUTISCHE BELEID  

Cursusnr. 1702331

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 16 nov. en vr. 17 nov. 2017.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

Musculoskeletaal, Neurologie
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CURSUSAANBOD

NEUROLOGIE

NEUROREVALIDATIE/CVA

Cursusnr. 1802641

Doelgroep: deze cursus is primair bedoeld voor fysiotherapeu-
ten 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
2017 – juni 2018.

Plaats De praktijkdagen vinden plaats in Revalidatiecentrum
de Hoogstraat in Utrecht; de vier centrale theoriedagen
worden in Hotel de Bilderberg te Oosterbeek 
georganiseerd.

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

NEUROREVALIDATIE/CVA/ERGOTHERAPIE

Cursusnr. 1862641

Doelgroep: deze cursus is primair bedoeld voor ergotherapeu-
ten. Het werken met CVA-patiënten is een voorwaarde om deel
te kunnen nemen aan de cursus.

Data 16 contactdagen verdeeld over de periode september
2017 – mei 2018.

Plaats De praktijkdagen van de cursus vinden plaats in
Revalidatiecentrum Blixembosch te Eindhoven; de
vier centrale theoriedagen worden in Hotel de
Bilderberg te Oosterbeek georganiseerd.

Kosten € 3.680,- resp. € 3.310,- met NPi-kortingskaart.

KLINISCH-NEUROLOGISCH 
ONDERZOEK

Cursusnr. 1702412

Doelgroep: fysiotherapeuten en geriatriefysiotherapeuten.

Data za. 28 okt., vr. middag en -avond 22 dec. en 
za. ochtend 23 dec. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN

Cursusnr. 1700631

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeu-
ten en logopedisten.

Data do. 16 nov. (incl. avondprogramma) en vr. 17 nov. 2017.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

WACHT
LIJST

WACHT
LIJST

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl

Volg het NPi ook op:
@paramedisch

facebook.com/paramedisch 

instagram.com/paramedisch 

linkedin.com/company/
nederlands-paramedisch-instituut



LIESBETH VAN ZUIDEN
Fysiotherapeut, trainer/coach spirit2move

Therapeuten spreken vaak met elkaar over patiënten. In overleg,
tijdens de pauze, of soms gewoon even tussendoor. Daarbij wor-
den regelmatig ideeën uitgewisseld over de behandeling en over
patiënten. Hierbij herken je mogelijk dat deze gesprekken niet
altijd oordeelloos zijn. We zijn als therapeut immers getraind in
ons beoordelingsvermogen en we trachten de uitkomsten te 
staven met wetenschappelijk geaccepteerde meetinstrumenten.
Wanneer het gedrag van patiënten betreft, is dat minder makke-
lijk. We herkennen de gesprekken over ‘ongemotiveerde types’,
‘patiënten die je advies niet opvolgen’ en ‘dus’ niet bereid zijn te
veranderen, maar ook over patiënten die ons als therapeut ‘niet
lagen’. De wetenschap dat élk gedrag een positieve intentie
heeft, kan de affiniteit met iedere patiënt verbeteren.

Stel je voor dat twee behandelaren over jou in gesprek zijn. Ze 
praten over jou en je vertoonde gedrag. Niet alles wat ze zeggen is
positief en er volgen zinnen als: “Die is ook niet gemotiveerd.” 
“Dat is ook een zeur.” “Die blijft ook maar klagen.” “Die heeft 
altijd wat te mopperen.” “Wat een zwartkijker!”
Wat zou jij als patiënt van deze behandelaren denken? Mogelijk
heb je veel om te klagen, mogelijk voel je je niet gehoord, mogelijk
zit er inderdaad veel tegen op dit moment in je leven. Wat voor 
therapeut zou jij dan nodig hebben?
Weerstand bij cliënten en therapeuten komt vaak voort uit een 
gebrek aan goed onderling contact. Patiënten die ontevreden waren
over jouw aanpak zijn vaak patiënten waarmee het contact niet

goed was, ook al was je interventie nog zo evidence based en up-
to-date. Daartegenover staan ook de patiënten die supertevreden
zijn over jou en je behandeling, terwijl je zelf twijfels had over de
juistheid en evidence based-heid van je verrichting. Waarschijnlijk
was je met deze mensen juist heel goed in contact.

Elk mens heeft de behoefte om gezien, gehoord en serieus genomen
te worden. Zodra hieraan wordt voldaan, staan mensen open voor
suggesties en ideeën van anderen. Heeft de patiënt ook maar
enigszins het idee niet voldoende gehoord te worden, gezien te
worden of serieus genomen te worden, dan zal dat zich uiten in 
gedrag dat door veel mensen als ‘weerstand' wordt betiteld.

Daarom is het van belang te zien dat élk gedrag van patiënten (en 
dus mensen) een positieve intentie heeft. Op zoek gaan naar de 
positieve intentie van welk gedrag dan ook, draagt enorm bij aan 
een goed contact. Oordeelloos vragen met welke bedoeling mensen
roken, wat niet-bewegen hun oplevert, wat het ongezonde gedrag
hun toch brengt. Wat mensen ook doen, ze doen het altijd omdat het
hen iets positiefs oplevert. Dat kunnen zien, daarnaar vragen en echt
luisteren, draagt bij aan een beter contact, aan minder weerstand en
aan een effectievere behandeling. Daarbij moet je wel bereid zijn net
wat verder te kijken dan je eigen oordelen over wat goed en fout is.

Attitude, gedrag en gedragsverandering, omgaan met weerstand 
zijn centrale onderwerpen binnen de NPi-cursussen ‘Motiverende
gespreksvoering’ en ‘Gedragsverandering bij cliënten’. Waar 
binnen de cursus ‘Motiverende gespreksvoering’ de nadruk ligt op
gespreks - technieken die mensen met een chronische aandoening
kunnen verleiden tot gedragsverandering, daar ligt de focus binnen
de cursus ‘Gedragsverandering bij cliënten’ op de waarom-vraag.
Waarom doen patiënten wat ze doen, en … waarom doet u als 
behandelaar wat u doet?

Zie de cursuskalender op www.npi.nl: 
- 26 en 27 oktober 2017: ‘Motiverende gespreksvoering bij 
mensen met een chronische aandoening';

- Gedragsverandering bij cliënten; een training voor paramedici’:
deze cursus staat nog niet gepland. U kunt al wel uw belang-
stelling aangeven.

OUDEREN

     

 
 

“Patiënten (en therapeuten) zijn
net mensen …”
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De positieve intentie achter weerstand

ALEX VAASSEN
Oefentherapeut Mensendieck, trainer/coach
spirit2move
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INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN FYSIEKE 
TRAINING BIJ OUDEREN

Cursusnr. 1704383

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten en 
oefentherapeuten.

Data ma. 4 sept., ma. 18 sept. en ma. 20 nov. (halve dag)
2017.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze en
Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

FYSIEKE TRAINING BIJ SENIOREN

Cursusnr. 1704681

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Ingangsniveau:Deze cursus sluit aan bij de cursus ‘Inspannings -
fysiologie en fysieke training bij ouderen’. Het ingangsniveau is
het uitstroomniveau van deze cursus.

Datum wo. 27 sept. 2017.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

FYSIOTHERAPIE BIJ PERIFEER VESTIBULAIRE 
DUIZELIGHEID

Cursusnr. 1700891

Doelgroep: fysiotherapeuten en manueeltherapeuten.

Data vr. middag en -avond 15 sept. en za. 16 sept. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

VALPREVENTIE EN VALTRAINING

Cursusnr. 1701162

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. 17 nov. en za. 18 nov. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem en de Sint Maartenskliniek
te Nijmegen.

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

FUNCTIONELE (FYSIO)THERAPIE OP EEN LONGSTAY
SOMATIEK-AFDELING

Cursusnr. 1701561

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. 10 nov., za. 11 nov., vr. 24 nov. en za. 25 nov. 2017.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze en
Verpleeghuis Waelwick te Ewijk.

Kosten € 920,- resp. € 830,- met NPi-kortingskaart.
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VERVOLGCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’

Cursusnr. 1700661

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergothera-
peuten.

Data ma. 25 sept., ma. 9 okt., ma. 23 okt., wo. 29 nov. en 
ma. 18 dec. 2017.

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. 1704472

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 7 dec. en vr. 8 dec. 2017.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 495,- resp. € 450,- met NPi-kortingskaart.

VERNIEUWD!

VERNIEUWD!

WACHT
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LIJST

WACHT
LIJST



DR. JAN VAN DIXHOORN
Arts, Van Dixhoorn Centrum voor Adem- en
Ontspanningstherapie

De binnen de opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspannings-
therapie’ gehanteerde methode is procesmatig, multimodaal en
meerdimensionaal. ‘Multimodaal’ betekent dat verschillende
technieken worden benut, waarvan aandacht, beweging, adem-
haling en handgrepen de voornaamste zijn. ‘Meerdimensionaal’
betekent: een techniek wordt niet doelgericht maar open toege-
past en er wordt gekeken welke veranderingen in feite optreden.
De technieken worden dus afgestemd op het individu en na enke-
le keren evalueert de behandelaar samen met de deelnemer 
of er een ingang is voor ontspanning. Dat is het procesmatige 
van de methode. Vervolgens wordt besproken of de spanning
werkelijk afgenomen is en of dit effect heeft op het probleem.

De achtergrond van spanningsklachten is meestal niet direct 
duidelijk. Er kan een somatische of een psychische oorzaak zijn, of
niet. Een oorzaak kan in feite wel bestaan maar slechts ten dele
verantwoordelijk zijn voor de klachten, of pas tevoorschijn komen
als de spanningsklachten verminderd zijn. Problemen kunnen ook
'onverklaarbaar' zijn, waarbij een hoge spanning een (belangrijk)
aandeel kan hebben. In alle gevallen is het zo dat je niet van tevoren
weet wat er aan de hand is, welke weg je dient te bewandelen en
welke behandeleffecten te verwachten zijn.

In de opleiding is het eerste doel om openheid te laten ontstaan.
We gaan uit van het niet-weten van de behandelaar. Je probeert
iets en observeert wat er gebeurt. De responsen op de instructie
kunnen vanuit het gehele systeem komen en zijn niet voorspel-
baar. Daarom is het essentieel dat de cursist leert vertrouwen te
hebben en dit kan alleen gebaseerd zijn op de eigen, persoonlijke
ervaring met de ontspanningsinstructies. De meest gehoorde 
ervaring tijdens het eerste jaar van de opleiding is dat men dacht
redelijk ontspannen te zijn, maar dat men veel meer ervaringen
heeft opgedaan van een diepere ontspanning dan men kende.

Een spanningsprobleem is een knoop, een onontwarbare kluwen
van oorzaken en gevolgen. Een gespannen persoon voelt vaak aan
als vastzittend. Een langdurig overspannen mens is als een kluwen
aan elkaar vastzittende en elkaar vastzettende factoren: de neiging
tot actie en iets doen die sterk geprikkeld is door de weerstand 
die het ontmoet; leefomstandigheden die moeizaam zijn en de 
‘normale’ interpretatie dat dit de oorzaak van de spanning is; aan-
wezigheid van oude, opgestapelde spanning. Wij zoeken in die
‘vastigheid’ een bewegings- en speelruimte. Er zijn mogelijke ope-
ningen, hoe klein ook, en die zoeken we om het geheel wat losser
te laten worden. Daartoe is de precisie van waarneming en gevoe-
ligheid van de begeleider cruciaal. Door deze te vergroten en als
het ware aan te scherpen, kan in kleine openingen toch bewegings-
ruimte gevonden worden. Het is een weg voor de begeleider om
zichzelf te bekwamen en daarvoor zijn de drie opleidingsjaren 
nodig. Niet alleen om zich de vele technieken eigen te maken,
maar ook om de precisie en gevoeligheid bij de keuze voor en het
aanwenden van een techniek te vergroten. De introductie van het
eerste jaar dient om te ervaren of deze weg bij jou in jouw situatie
past. In het tweede en derde jaar vallen de puzzelstukjes in elkaar.

Zie de cursuskalender op www.npi.nl: de opleiding ‘Procesmatige
adem- en ontspanningstherapie’ start op 1 november 2017.

PSYCHOSOMATIEK

     

 
 

Opleiding ‘Procesmatige adem- 
en ontspanningstherapie’
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STRESSGERELATEERDE KLACHTEN: 
A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1804201

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Datum ma. middag en -avond 8 januari 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

LICHAAMSBEWUSTWORDING EN 
STRESSMANAGEMENT

Cursusnr. 1801101

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data di. 9 jan. en wo. 10 jan. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

OPLEIDING ‘PROCESMATIGE ADEM- EN 
ONTSPANNINGSTHERAPIE’   

Cursusnr. 1805091

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten.

Data 1e jaar:wo. 1, 8, 15, 22 en 29 nov. 2017, wo. 7 febr., 
21 febr., 7 mrt., 21 mrt. en 4 apr. 2018.

De data van het 2e jaar (in 2018-2019) en 3e jaar 
(in 2019-2020) worden in de loop van 2018 gepland en 
bekendgemaakt.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten 1e jaar € 2.440,- resp. € 2.195,- met NPi-kortingskaart.

GRIP OP (CHRONISCHE) PIJN EN VERMOEIDHEID

Cursusnr. 1704931

Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeu-
ten, oefentherapeuten en ergotherapeuten.

Data vr. 24 nov. en vr. 8 dec. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

BIOFEEDBACK

Cursusnr. 1802831

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. 12 jan. (incl. avondprogramma) en za. 13 jan. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 595,- resp. € 535,- met NPi-kortingskaart.
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MOBILIZING AWARENESS®: SENSOMOTORISCHE
REËDUCATIE

Cursusnr. 1702372

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 16 nov., vr. 17 nov. (geen avond-
programma) en za. 18 nov. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING AWARENESS® – 
2E TRAP’

Cursusnr. 1702731

Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeu-
ten en oefentherapeuten.

Data ma. middag en -avond 20 nov., di. 21 nov. (geen avond-
programma) en wo. 22 nov. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING AWARENESS® – 
4E TRAP’

Cursusnr. 1703121

Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeu-
ten en oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 23 nov., vr. 24 nov. (geen avond-
programma) en za. 25 nov. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTERCLASS ‘MOBILIZING AWARENESS® – 
CLINICAL REASONING’

Cursusnr. 1704291

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de leer-
lijn ‘Mobilizing Awareness®’ tot en met de 3e trap, 4e trap of 5e
trap hebben doorlopen.

Datum ma. 27 nov. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTER
CLASS



DR. ALLI GOKELER
Sportfysiotherapeut/bewegingswetenschapper
Rijksuniversiteit Groningen
Docent NPi

Virtual reality (VR) is zo’n technologische innovatie die nieuwe
mogelijkheden biedt binnen de sportfysiotherapie bij de behan-
deling van patiënten met motorische problemen, bijvoorbeeld na
een voorste kruisbandreconstructie. Ook kan VR ingezet worden
voor preventie van voorste kruisbandletsels. In de promotiestudie
van Alli Gokeler werden de patiënten na een voorste kruisband-
reconstructie ingebed in een virtual reality-omgeving om ze af te
leiden van de bewuste controle over de knie. De resultaten tonen
aan dat de bewegingspatronen van de knie van de patiënten gun-
stig beïnvloed kunnen worden. 

Virtual reality is de beschrijving van een driedimensionale, com -
putergegenereerde omgeving waar een wisselwerking met deze 
omgeving plaatsvindt. De gebruiker wordt via diverse zintuigen
‘ondergedompeld’ in deze omgeving (immersion) en kan objecten
manipuleren of een reeks bewegingsacties uitvoeren. Visuele 
stimuli kunnen op verschillende manieren worden aangeboden,
waarbij sprake is van gedeeltelijke of volledige immersion.
Tweedimensionale presentaties worden beschouwd als niet-
immersed. Driedimensionale presentaties met behulp van stereo -
scopische projecties of beeldschermen met een vast visueel 
perspectief worden beschouwd als semi-immersed. Volledig 
immersed systemen zorgen voor het veranderen van het visuele
perspectief met bewegingen van het hoofd.

VR biedt de mogelijkheid een dynamische en complexe omgeving
te ontwikkelen die tegelijkertijd ook nog te controleren is en waar-
bij herhaald gemeten kan worden. Dit laatste gebeurt vooral in een
wetenschappelijke setting. Daarnaast biedt VR de mogelijkheid om
in een veilige omgeving motorische en/of cognitieve vaardigheden
herhaaldelijk te oefenen. Hierbij kan de moeilijkheidsgraad aange-

past worden aan het individuele, momentane niveau van de patiënt.
Het is wel van belang dat de leeromstandigheden zo realistisch en
contextgebonden mogelijk zijn. Een voorbeeld van een systeem
waarmee VR binnen de revalidatie toegepast kan worden, is de
GRAIL: Gait Realtime Analysis Interactive Lab.

De GRAIL bestaat uit een loopplatform met twee loopbanden waar
de patiënt op loopt, met daaromheen een gebogen manshoog
scherm en drie camera’s die de bewegingen registreren. Op het
scherm kunnen verschillende virtuele omgevingen worden getoond
die tijdens het lopen meebewegen. Hierdoor kan worden gesimu-
leerd dat de patiënt bijvoorbeeld door een stad of door een bos
loopt, of in een rijdende stadsbus staat. Beeld en loopplatform
kunnen hellingen, oneffenheden en situaties simuleren, waarop 
de patiënt moet anticiperen. 

Een patiënt krijgt zo de mogelijkheid om binnen een veilige setting
zelf naar oplossingen te zoeken. Uit onderzoek blijkt dat veel fysio-
therapeuten instructie en feedback geven die de aandacht richten
op het uitvoeren van bewegingen. De aanname hierbij is dat 
patiënten gebaat zijn bij informatie over de beste manier van het
uitvoeren van een motorische vaardigheid, alvorens de bewegings-
controle min of meer automatisch kan worden. Het toestaan dat de
patiënt enige controle heeft over zijn of haar leerproces vervult
niet alleen een basale psychologische behoefte, maar is ook biolo-
gisch van groot belang. Trainingssituaties waarbij een keuzemoge-
lijkheid wordt gegeven, leiden tot meer motivatie. Dit heeft weer
een positief effect op het leerproces. Het gedrag van een patiënt
kan geregistreerd en geanalyseerd worden, waardoor de behande-
laar en de patiënt terug kunnen kijken naar de handelingen tijdens
de training.

Virtual reality zal veel medische processen vernieuwen, zorgen
voor innovatieve projecten en een rol gaan spelen binnen ehealth.
Hiervoor dient wel verder wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd
te worden.

Het NPi organiseert komend najaar een masterclass over motorisch
leren in de revalidatie na een voorste kruisbandreconstructie.

SPORT-
GEZONDHEIDSZORG

     

 
 

Virtual reality en motorisch leren
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Virtual reality is nog volop in ontwikkeling, ook in de gezondheidszorg en wat
betreft de wetenschappelijke onderbouwing. Op de foto ziet u een voorbeeld 
hiervan. Foto: prof. dr. Bert Otten.
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SPORT-
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BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET
CHRONISCHE AANDOENINGEN (DEEL 1)

Cursusnr. 1703253

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data za. 16 sept. en ma. ochtend, -middag en -avond 
2 okt. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET 
CHRONISCHE AANDOENINGEN (DEEL 2)
MODUUL ‘DIABETES MELLITUS’

Cursusnr. 1801531

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 11 jan. en vr. 12 jan. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTBLESSUREPREVENTIE

Cursusnr. 1804011

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. middag en -avond 2 febr. en za. 3 febr. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTREVALIDATIE: SPECIALISATIE 
UITHOUDINGSVERMOGEN

Cursusnr. 1805151

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. middag en -avond 9 febr. en za. 10 febr. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTREVALIDATIE: SPECIALISATIE KRACHT

Cursusnr. 1805161

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. middag en -avond 9 mrt. en za. 10 mrt. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘HAMSTRINGLETSELS 
IN DE SPORT’ 

Cursusnr. 1704972

Doelgroep: sportfysiotherapeuten.

Datum vr. 15 dec. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘RETURN-TO-SPORT’

Cursusnr. 1705171

Doelgroep: sportfysiotherapeuten.

Datum wo. 22 nov. 2017.

Plaats Hotel Golden Tulip Heerlickheijd te Ermelo.

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

MASTERCLASS ‘MOTORISCH LEREN IN 
DE REVALIDATIE NA EEN VOORSTE 
KRUISBANDRECONSTRUCTIE’

Cursusnr. 1705181

Doelgroep: fysiotherapeuten en sportfysiotherapeuten.

Datum ma. 25 sept. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Sportgezondheidszorg Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender
en inschrijfformulieren zie

www.npi.nl

NIEUW!

NIEUW!

MASTER
CLASS

MASTER
CLASSNIEUW!

MASTER
CLASSNIEUW!

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

NPi-nieuws@paramedisch

Blijf op 
de hoogte



     

 
 

NOG ENKELE PLEKKEN VRIJ BIJ

VOORJAARS-
CURSUSSEN 2017

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender
en inschrijfformulieren zie

www.npi.nl

LEEFSTIJLINTERVENTIES BIJ 
KINDEREN MET OVERGEWICHT
• do. middag en -avond 11 mei en 
vr. 12 mei 2017

MASTERCLASS ‘BEKKENBODEM-
KLACHTEN NA EEN SEKSUEEL TRAUMA’ 
• vr. 12 mei 2017

MUSCULOSKELETALE PIJNKLACHTEN
• di. middag en -avond 16 mei 2017

SPORTREVALIDATIE
• vr. middag en -avond 19 mei en za. 
20 mei, vr. middag en -avond 9 juni 
en za. 10 juni, vr. middag en -avond 
30 juni en za. 1 juli 2017

SNIJZAALDAG KNIE
• za. 20 mei 2017

METEN EN TESTEN
• wo. 31 mei en wo. 14 juni 2017

CONGRES ‘DE BEKKENBODEM MAG 
JE NIET MISSEN’; JOUW CLIËNT BETER
UIT DE STARTBLOKKEN
• do. 1 juni 2017

MASTERCLASS ‘HALSWERVELKOLOM
GERELATEERDE NEK- EN HOOFDPIJN,
DUIZELIGHEID EN OORSUIZINGEN’
• vr. 2 juni 2017

ZITANALYSE EN (ROL)STOEL-
AANPASSINGEN
• do. 15 juni (incl. avondprogramma) 
en vr. 16 juni 2017

MYOFASCIALE PIJN: DIAGNOSTIEK EN
BEHANDELING VAN MYOFASCIALE 
TRIGGERPOINTS
• vr. 16 juni (incl. avondprogramma) 
en za. 17 juni 2017

SNIJZAALDAG ONDERBEEN, ENKEL 
EN VOET
• za. 24 juni 2017

HOOFDPIJNKLACHTEN EN 
FYSIOTHERAPIE
• vr. 30 juni 2017
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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 regionale en de incompanycursussen
Frans Lanting, coördinator deskundigheidsbevordering
Tel.: 06 15861950, 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!

JU
N

I 



NEDERLANDS 
PARAMEDISCH 
INSTITUUT

algemeen
T 033 421 61 00

I www.npi.nl
E desk@npi.nl

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 vervol-
gens 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.



80

240

10 
nieuws-
brieven

De NPi-service 
biedt per jaar:

referaten met
praktische

vertaalslagen
video-

snippets

webcasts 

Bent u lid van het KNGF? 

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

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

Kijk op: 
www.npi.nl/kngf

  


