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Voor scholingsactiviteiten waarbij het maximum aantal deelne-
mers is bereikt kan digitaal worden aangemeld voor de wachtlijst
door te klikken op de knop ‘Wachtlijst’ die u aantreft bij de desbe-
treffende scholingsactiviteit. Degenen die zich digitaal aanmelden
voor een wachtlijst ontvangen in volgorde van binnenkomst van de
aanmelding een e-mail op het moment dat inschrijving mogelijk
is. Als vervolgens binnen de daarvoor gestelde termijn wordt
ingeschreven is plaatsing gegarandeerd. LET OP: als uw e-mail-
adres verandert, stuur uw nieuwe e-mailadres dan naar
desk@npi.nl, met vermelding van het oude e-mailadres.

WACHTLIJST

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 5masterclass nieuw vernieuwd



Voorwoord6 Scholingsprogramma 7

Het NPi-Scholingsprogramma is het opleidingsmagazine
van het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi). Met Issue
(februari en september) vormt het NPi-Scholingsprogramma
(mei en november) een alternerende kwartaaluitgave.
Oplage: 25.000 exemplaren. Beide uitgaven zijn ook te 
vinden op de website van het NPi:  www.npi.nlC

O
L

O
F

O
N Contact

Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
T 033 421 61 00
I www.npi.nl
E desk@npi.nl
twitter.com/paramedisch
www.vimeo.com/npi
facebook.com/paramedisch
instagram.com/paramedisch
linkedin.com/company/
nederlands-paramedisch-
instituut

Redactie
Harm Askes
Hans Bult
Marleen Buruma
Tinus Jongert
Frans Lanting
Michael Schermer

Eindredactie
Gabriëlle Kuijer

Vormgeving
Idem Dito, Kampen

Houd uw kennis in 
beweging met een 
scholingsadvies op maat 

     

 
 

VOORWOORD

In 2018 verscheen de KNGF-visie ‘Vertrouwen in Beweging 2025’,
dat de noodzaak beschrijft om voortdurend aandacht te besteden
aan de eigen ontwikkeling. Dit is onafhankelijk van de gevolgde
opleiding en de visie refereert zowel aan inhoudelijke expertise
als aan uitvoeringsbekwaamheid. Door lifelong learning blijft 
u niet alleen op de hoogte van de laatste vakinhoudelijke ontwik-
kelingen en onderzoeksresultaten (evidentie), maar ook van 
ontwikkelingen in de zorg, samenwerking, technologie en ICT.

Het NPi ondersteunt u bij lifelong learning met een geïntegreerd
aanbod van wetenschappelijke informatievoorziening (onder 
andere via de NPi-service), van deskundigheidsbevordering en 
van persoonlijke ontwikkeling. Het vakinhoudelijke aanbod sluit
thematisch direct aan bij de specialisaties in het werkveld. Binnen
die thema’s geven leerlijnen de samenhang weer van de scholings-
 activiteiten en het niveau van de scholing (post-bachelor, gevorderd
en masterclasses/expertniveau).

Wat zijn uw doelen en wensen?
Ondanks deze overzichtelijke indeling bestaat bij veel van onze
klanten de behoefte aan een advies op maat. Want naast de 
thematische leerlijnen is er in het scholingsaanbod van meer dan
vierhonderd cursussen, webinars en masterclasses nog zoveel
meer te ontdekken dat bijdraagt aan ieders persoonlijke en inhou-
delijke ontwikkeling. Om aan te kunnen sluiten bij uw persoonlijke
wensen en behoeften heeft het NPi uw persoonlijke omgeving 
ingericht, MijnNPi. In deze omgeving kunt u specifieke interesse-
gebieden, thema’s, niveau, regio’s, en uw voorkeursonderwijsvorm
aangeven. Op basis van deze informatie en uw cursushistorie kan
het NPi u een persoonlijk scholingsadvies geven.

Maak kans op kortingscoupons!
Een aanzienlijk deel van de 28.000 therapeuten met een MijnNPi-
account heeft al alle relevante informatie ingevuld; zij kunnen al
een scholingsadvies op maat krijgen. Voor alle therapeuten die
hun MijnNPi-account nog niet compleet hebben ingevuld, starten
we een actie waarbij u niet alleen een persoonlijk advies krijgt,
maar waarbij u ook nog kortingscoupons kunt verdienen. Onder
alle therapeuten die vóór 1 juni hun voorkeuren op hun MijnNPi-
account invullen, verloten we vijf kortingscoupons van € 50,- ;
drie kortingscoupons van € 150,- en één kortingscoupon van 
€ 250,-. De kortingscoupons kunt u besteden aan NPi-scholings-
activiteiten. Het aanbod hiervan vindt u overzichtelijk in dit 
scholingsprogramma en op onze website www.npi.nl, maar
natuurlijk krijgen de winnaars via hun Mijn-NPI-account ook 
een scholingsadvies op maat.

Wilt u scholingsadvies op maat? En wilt u kans maken op het 
winnen van een kortingscoupon? Log dan uiterlijk 31 mei 2020 in
op uw persoonlijke account bij www.mijnnpi.nl en vul uw persoon-
lijke voorkeuren in. De prijswinnaars krijgen voor 15 juni 2020
persoonlijk bericht van ons.

Houd u kennis in beweging met lifelong learning van het NPi. 
Maak uw voorkeuren kenbaar via MijnNPi en doe uw voordeel 
met ons advies op maat.

Een hartelijke groet, 
Tinus Jongert, Directeur NPi
tinus.jongert@npi.nl

Het Opleidingsmagazine van het NPi is beschikbaar als

papieren uitgave en als online editie. Op MijnNPi kunt u

uw voorkeur aanpassen bij MijnAbonnementen.

Ga naar MijnNPi - Mijn Voorkeuren,
geef je scholingsvoorkeuren op en
maak kans op NPi-kortingscoupons.



De identiteit van de hedendaagse fysiotherapie is niet duidelijk.
Want wat precies ís fysiotherapie? Wat is haar intrinsieke kern-
waarde en waarin onderscheidt fysiotherapie zich van andere
beweeg(zorg)professies, zoals oefentherapeuten en trainers?
Het beantwoorden van deze vragen helpt de fysiotherapie naar
een meer eenduidige identiteit.

De laatste twee decennia is de blik van de fysiotherapie sterk 
gericht geweest op verwetenschappelijking, met een poging om
de meerwaarde van fysiotherapie te onderzoeken, de validiteit en
betrouwbaarheid van diagnostische tests en instrumenten te 
bepalen, alsmede de effectiviteit van fysiotherapeutische inter-
venties te beoordelen. Vanuit deze blik is het vizier enigszins 
afgesloten om kritisch stil te staan bij wat de grondslagen en
grondbeginselen zijn van de fysiotherapie. Wat is ‘het DNA’ van 
de fysiotherapie?

Op dit ogenblik wordt door fysiotherapeuten een vraagteken 
geplaatst of het DNA van de fysiotherapie uitsluitend een bewe-
gingsgerichte benadering moet zijn. In deze benaderingswijze
voert een hands-off aanpak de boventoon. Ondanks dat in het
KNGF-visiedocument nadrukkelijk beschreven is dat fysiothera-
peuten met hoofd, hart en handen werken, nemen de geluiden
over een verschraling van fysiotherapie toe. Er lijkt weinig tot
geen plaats meer voor een lichamelijke benaderingswijze in de 
fysiotherapie. Een hands-on aanpak wordt nauwelijks meer 
gewaardeerd. 

Vanuit meerdere perspectieven zijn argumenten aan te voeren om
een lichamelijke benaderingswijze tot het DNA van de fysiothera-
pie te rekenen. De lichamelijke benaderingswijze kent vele stro-
mingen en richtingen: massage, bindweefselmassage,
mobiliseren/manipuleren, relaxatie- en ontspanningsmethoden,
mindfulness, om er een paar te noemen. Als eerste moet worden
aangevoerd dat lichaamsgerichte benaderingen een stevige histo-
rische traditie hebben in de fysiotherapie. Zij worden in de alle-
daagse spreekkamer veel ingezet. Daarnaast zijn deze
benaderingen inmiddels ook van een stevig neurobiologisch-
theoretisch fundament over de werkingsmechanismen voorzien.
De wetenschappelijke kracht ervan is zeer plausibel. Een laatste
argument dat een lichaamsgerichte benaderingswijze kracht bij
zet, komt voort uit een perspectief van mens-zijn. 
Ieder levend mens heeft een lichaam met een stofwisseling, dat in
staat is om te bewegen. Dat levende lichaam is evenzeer een per-
soonlijk bewust lichaam dat emoties, gevoelens en gedachten
heeft en dat een denkwereld voortbrengt, een wereld van concep-
ten. Persoonlijk bewustzijn is ‘belichaamd’. Pijn, vermoeidheid en

ALGEMEEN

     

 
 

Wat is ‘het DNA’ van de fysiotherapie?

DRS. JOHN BOS
Docent opleiding Fysiotherapie, Hogeschool Rotterdam
Fysiotherapeut en manueel therapeut
Cursusleider/docent NPi
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ongemak weerspiegelen in het lichaam en beïnvloeden daarmee
de persoonlijke stofwisselingsdynamiek. De persoonlijke adapta-
tiemogelijkheden zijn vanuit een biologisch perspectief hierop 
terug te voeren. Een mens schommelt in zijn fitheid en conditie en
is ook niet altijd zelf in staat om zijn eigen adaptatiemogelijkhe-
den aan te spreken en te benutten. De zelfregie wordt soms 
onderbewust geblokkeerd en laat zich niet door bewegen, oefenen
en cognitieve re-educatie deblokkeren. Het resultaat is tijdelijk
niet oefenbaar en trainbaar zijn; vastzitten in een diepere licha-
melijke kwetsbaarheid en belastbaarheid.

Er is zoiets als een ‘diep lichaamsbewustzijn’ (body awareness),
dat zich niet zo gemakkelijk via cognitief gestuurde (bewegings) -
benaderingen laat beïnvloeden. Het pijnlijke of vermoeide lichaam
kan zich dan niet herpakken, maar heeft een tijdelijke tactvolle 
interactie met een ander (de fysiotherapeut) nodig om zijn eigen
innige verbondenheid te herstellen. Niets menselijks is ons
vreemd, zodat we zelfs het contact met het eigen lichaam kwijt-
raken, waarbij ons lichaam verstomd raakt. Soms worden we 
gegrepen door pijn, krijgen we er zelf geen grip meer op en
‘schreeuwt’ ons pijnlijke lichaam om de eigen intrinsieke verbon-
denheid te herstellen. De behoefte aan lichamelijke nabijheid en
aanraking groeit, alsook de noodzaak aan professionele sturing
om het pijnlijke gevoel beter te situeren en van een diepere 
betekenis te voorzien. Met een schrale benadering, een steriele
professionele interactie met een hands-off aanpak gaat dit niet
lukken. Een lichaamsgerichte benaderingswijze in de 
fysiotherapie is van essentiële waarde voor sensomotorische en
emotionele re-educatie. En niet in de laatste plaats voor het 
creëren van een gevoeld vertrouwen in de fysiotherapeut.

Bij patiënten met (aanhoudende) pijn is lange tijd gedacht dat 
lichaamsgerichte benaderingen een somatosensorische verster-
king geven van pijn, maar wetenschappelijk onderzoek leert dat
dit toch niet juist is. Integendeel, lichaamsgerichte benaderingen
bevorderen de subtiele interne integratie van mens-zijn, ze doen
een primair appèl op body awareness. Daarnaast wordt vaak aan-
gevoerd dat lichaamsgerichte benaderingen therapeutafhanke-
lijkheid in de hand werken. Ook dit is onjuist. Ook voor deze
benaderingswijze geldt dat het methodisch dient plaats te vinden,
dat het terug te voeren is op plausibele theorieën en hypothesen
en dat de fysiotherapeut het zelfregisserende vermogen van de
patiënt blijft aanspreken. 

Een bewegingsgerichte benaderingswijze en een lichaams-
gerichte benaderingswijze vormen het DNA van de fysiotherapie.
De fysiotherapie kan zich bij het omarmen van beide benaderings-
wijzen onderscheiden van andere beweeg(zorg)professionals. 
Zij sluiten tevens aan bij de huidige omschrijving van positieve 
gezondheid, waarbij gezondheid beschouwd wordt als een zelfge-
regisseerde vaardigheid die in mensen opgesloten ligt. Via beide
benaderingswijzen kan het gezondheidspotentieel van patiënten
worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Het zou zonde zijn als de 
lichaamsgerichte benaderingswijze de vergeten groente in de
keuken van de fysiotherapie wordt.
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TOEKOMSTBESTENDIGE 
FYSIOTHERAPIE 

Cursusnr. 2005281

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Datum di. avond 6 okt. 2020.

Plaats Online thuisvoorbereiding en Conferentiecentrum
Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 135,- resp. € 120,- met NPi-kortingskaart.

Deze cursus kan worden gevolgd als reguliere eendaagse cursus
of als blended learning scholingsactiviteit, bestaande uit een
voorbereiding in een online leeromgeving gevolgd door een 
halve dag contactonderwijs.

Het in deze scholing 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 scholing als uitgangs-
punt dient, zie de NPi-cursuskalender op www.npi.nl/leerlijnen.

MOTIVERENDE GESPREKSVOERING BIJ MENSEN MET
EEN CHRONISCHE AANDOENING

Cursusnr. 2003744

Doelgroep: paramedici.

Data wo. middag en -avond 2 sept. en do. 3 sept. 2021.

Plaats Hotel Tjaarda te Oranjewoud. 

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

PERSOONLIJKE GROEI EN ONTWIKKELING VOOR DE
PARAMEDICUS; EEN PRAKTISCHE OPLEIDING

Cursusnr. 2105851

Doelgroep: paramedici.

Data wo. 20, do. 21 en vr. 22 jan. do. 4 en vr. 5 feb. vr. 5 en 
za. 6 mrt. di. 6 en wo. 7 apr. di. 25, wo. 26 en do. 27 mei
ma. 5, di. 6, wo.7 en do. 8 juli 2021.

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

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

VERDIEPINGSDAG ‘FYSIEK VEILIG EN RESPECTVOL
WERKEN IN DE ZORG’

Cursusnr. 2006051

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergothera-
peuten die de NPi-cursus ‘Fysiek veilig en respectvol werken in
de zorg’ hebben gevolgd.

Datum di. 22 sept. 2020.

Plaats Tergooi ziekenhuis te Hilversum.

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart.
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AANDACHT VOOR DE WERKPLEK

Cursusnr. 2002431

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera-
peuten.

Data wo. 30 sept. en wo. 14 okt. 2020.

Plaats Fletcher hotel de Buunderkamp te Wolfheze.

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

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 11
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Gratis 

voor leden

KNGF

DE NPi-KORTINGSKAART VOOR 
€ 60,- PER JAAR. 

Ontvang 10% korting op 
de NPi-cursussen.

Laat u niet 
afschrikken door 
wachtlijsten! 

Schrijf vrijblijvend in als
belangstellende voor een 
cursus. Ons uitgangs-
punt is dat we iedereen 

binnen een jaar 
kunnen plaatsen.

De algemene 
waardering voor 
de NPi-

cursussen 
is een 8+!

NIEUW!
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BASISCURSUS ‘FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE 
BEKKENBODEM IN BREED PERSPECTIEF’

Cursusnr. 2100181

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. 22 jan., za. 23 jan., vr. 5 feb. en za. 6 feb. 2021 
(vrijdagen incl. avondprogramma).

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VERVOLGCURSUS ‘FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE
BEKKENBODEM IN RELATIE TOT DE DARM’

Cursusnr. 2001081

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. 13 nov. (incl. avondprogramma) en za. 14 nov. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 575,- resp. € 515,- met NPi-kortingskaart.

VERVOLGCURSUS ‘BEKKENBODEMKLACHTEN EN
SEKSUALITEIT’

Cursusnr. 2100161

Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten, fysiothera-
peuten en oefentherapeuten die de basiscursus ‘Functiestoor -
nissen van de bekkenbodem in breed perspectief’ (of een
ver gelijkbare cursus) hebben gevolgd en minimaal één 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 do. 11 feb., vr. 12 mrt. en do. 1 apr. 2021.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 720,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart.

MASTERCLASS ‘BEKKENBODEMKLACHTEN 
NA EEN SEKSUEEL TRAUMA’

Cursusnr. 2005101

Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten.

Datum vr. 18 sept. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 250,- respectievelijk € 225,- met NPi-kortingskaart.
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VERVOLGCURSUS ‘MYOFASCIALE TRIGGERPOINTS IN
DE BEKKEN-BUIK-BILREGIO’

Cursusnr. 2002531

Doelgroep: (bekken-)fysiotherapeuten.

Data za. 26 sept. en za. 3 okt. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

Cursusnr. 2104462

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. 19 mrt., za. 20 mrt. en za. 18 sept. 2021.

Plaats Dry Needling Centrum Amsterdam.

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

OPLEIDING KINDERBEKKEN-
FYSIOTHERAPIE

Cursusnr. 2105461

Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en 
geregistreerde kinderfysiotherapeuten.

Data Module 1: vr. middag en -avond 27 nov., za. 28 nov. 
en do. 10 dec. 2020.
Module 2: vr. middag en -avond 5 feb. en za. 6 feb. 2021.
Module 3: vr. middag en -avond 26 mrt., za. 27 mrt. 
en do. 8 apr. 2021.
Module 4: vr. middag en -avond 28 mei, za. 29 mei en 
do. 10 juni 2021.
Module 5: vr. middag en -avond 17 sept., za. 18 sept. 
en do. 30 sept. 2021.
Terugkomdag: za. 6 nov. 2021.

Plaats Bilderberg Hotel De Keizerskroon te Apeldoorn.

Kosten € 4.395,- resp. € 3.955,- met NPi-kortingskaart.

MASTER
CLASS

Bekijk ook de 
NPi-themapagina met 
referaten, webcasts en 

themanieuws op 
npi.nl/bekkenproblematiek



Het onderwerp ‘training onder zuurstof’ roept niet alleen bij
atleten, maar nog veel meer bij patiënten met respiratoire aan-
doeningen heel wat controverses op rondom veiligheid en doel-
treffendheid. Bij het gezonde individu wordt de ademhaling 
primair gereguleerd door centrale en perifere chemoreceptoren
die het niveau van de ademhaling aanpassen aan de minste 
wijziging van zuurtegraad en CO2-gehalte in bloed en cerebro-
spinaal vocht. Een bij de minste inspanning uitgelokte stijging 
in CO2-aanmaak geeft op die manier aanleiding tot een quasi
ogenblikkelijke toename van de ventilatie, die erop toeziet dat
het CO2-gehalte in het bloed niet of nauwelijks wijzigt. 

Bij gezonden speelt de zuurstofspanning in het arteriële bloed
geen rol van betekenis bij  de regulatie van de ademhaling. 

HART, VAAT 
EN LONGEN
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PROF. DR. ERIC DEROM
Longarts en revalidatiearts UGent (België) 

De chemoreceptoren stimuleren de ademhaling uitsluitend indien
de arteriële zuurstofspanning daalt onder 60 mmHg (overeen-
komend met 8 kPa en een saturatie van het hemoglobine met
zuurstof onder 90%), een situatie die zich enkel in het hooggeberg-
te voordoet.
Bij patiënten met COPD of andere respiratoire aandoeningen 
resulteren ongunstige ventilatie-perfusie verhoudingen in een 
afname van het zuurstofgehalte in het arteriële bloed. Bij meer 
gevorderde vormen en bij COPD-exacerbaties kan hierbij de 
arteriële zuurstofspanning minder dan 60 mmHg bedragen. In die
situatie triggert de hypoxemie veel meer dan het CO2-gehalte de
ventilatie. Bij zulke patiënten zal een volledige normalisatie van
het zuurstofgebrek door het toedienen van overmatige hoeveelhe-
den zuurstof deze trigger elimineren, met alveolaire hypoventilatie
en hypercapnie tot gevolg. De British Thoracic Society (BTS)-
richtlijnen met betrekking tot zuurstoftoediening aan respiratoire
patiënten met hypoxemie stellen dan ook voor bij zuurstoftoe-
diening een zuurstofsaturatie tussen 88% en 92% na te streven. 

In vele revalidatiecentra heeft men de gewoonte zuurstof toe te
dienen aan respiratoire patiënten, met het oog op een beter 
trainingseffect. Toediening van zuurstof leidt immers niet alleen
tot een correctie van de zuurstofsaturatie maar ook tot het uitvoeren
van de oefeningen bij een hogere belasting of voor een langere
duur. Bij stabiele zuurstofafhankelijke patiënten aan wie chronische
zuurstoftherapie thuis werd voorgeschreven, is toediening van zuur-
stof bij inspanning in overeenstemming met alle richtlijnen aan-
gaande chronische zuurstoftherapie. Soms dient zelfs het flow te
worden verhoogd om een saturatie van 90% of meer te behouden.

Sommige longpatiënten desatureren enkel bij inspanning. In recent
gerandomiseerd onderzoek kon men niet aantonen dat het trainen
met een hogere intensiteit dankzij zuurstoftoediening leidde tot
een betere inspanningscapaciteit. Helaas werd in deze studie
voorafgaand aan de inclusie geen onderscheid gemaakt tussen
‘responders’ en ‘non-responders’. Niettemin blijft men om redenen
van veiligheid (cardiale en cerebrale hypoxie) en comfort (minder
dyspnoe) zuurstof toedienen aan patiënten die tijdens inspanning
desatureren. Soms schrijft men ook aan patiënten die niet of nauwe-
lijks desatureren zuurstof voor. Bij die patiënten berust het effect
van extra zuurstof op een toegenomen inspanningstolerantie tijdens
de oefeningen voornamelijk op een reductie van, door de inspanning
uitgelokte, dynamische hyperinflatie.

Het is weinig waarschijnlijk dat toediening van zuurstof aan patiën-
ten met ernstig longlijden aanleiding kan geven tot alveolaire 
hypoventilatie, aangezien de ademcentra tijdens de training door
corticale prikkels en de mechanische receptoren in de spieren
worden gestimuleerd. Niet gepubliceerde observaties bij mensen
met COPD die revalidatie volgen, hebben niettemin het optreden
van hypercapnie tijdens de oefeningen laten zien. Of dit toege-
schreven moet worden aan een verminderde trigger van adem-
centra of aan een disbalans tussen de inspanningsgerelateerde
productie van CO2 en het bereiken van de maximale ventilatoire 
capaciteit, dient verder te worden onderzocht.



VERDIEPINGSCURSUS ‘PERIFEER ARTERIEEL 
VAATLIJDEN’

Cursusnr. 2106081

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten,
oefentherapeuten die al eerder de cursus perifeer vaatlijden
hebben gevolgd.

Datum vr. 5 feb. 2021.

Plaats Fletcher hotel de Buunderkamp te Wolfheze.

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

BASISCURSUS FYSIOTHERAPIE BIJ MENSEN MET
LONGAANDOENINGEN  
(VOORHEEN: COPD EN ASTMA)

Cursusnr. 2005802

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data za. 3 okt. 2020.

Plaats Fletcher hotel de Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 595,- resp. € 540,- met NPi-kortingskaart.

REVALIDATIE BIJ MENSEN MET LONGAANDOENINGEN
(VOORHEEN: COPD EN ASTMA)

Cursusnr. 2006041

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten en
oefentherapeuten die de NPi-cursus ‘COPD en astma’ of de
‘Basiscursus Fysiotherapie bij mensen met longaandoeningen’
in combinatie met de cursus ‘Exercise training bij mensen met
een longaandoening’ hebben gevolgd.

Data zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Kosten zie de cursuskalender op www.npi.nl.

EXERCISE TRAINING BIJ MENSEN MET EEN LONG-
AANDOENING (VOORHEEN: COPD EN ASTMA)

Cursusnr. 2005842

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten en
oefentherapeuten die de ‘Basiscursus Fysiotherapie bij mensen
met longaandoeningen’ hebben gevolgd.

Data zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Kosten € 360,- resp. € 325,- met NPi-kortingskaart.
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INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN TRAININGSLEER 
BIJ DE ZIEKENHUISPATIËNT

Cursusnr. 2005215

Doelgroep: zowel startende als ervaren ziekenhuisfysiothera-
peuten.

Data ma. middag en -avond 14 sept. en do. middag en 
-avond 24 sept. 2020.

Plaats Bilderberg hotel De Keizerskroon te Apeldoorn.

Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart. Leden
van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis
Fysiotherapie (NVZF) krijgen € 40,- korting.

Deze cursus is blended van vorm. De cursus bestaat naast 
fysieke cursusdagen uit twee korte e-learning modules die elke
deelnemer individueel dient te doorlopen. U dient de e-learning
volledig doorlopen te hebben om aan de fysieke cursusdagen
deel te kunnen nemen.

FYSIOTHERAPIE OP DE 
INTENSIVE CARE-AFDELING

Cursusnr. 2000701

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Ingangsniveau: Deze cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten
die sinds kort op een Intensive Care-afdeling werken, geïnte-
resseerd zijn in de specifieke problematiek van patiënten op een
dergelijke afdeling of van plan zijn om in de toekomst op een
Intensive Care-afdeling te gaan werken.

Data vr. 30 okt. (incl. avondprogramma) en za. 31 okt. 2020.

Tevens dient de cursist, als eerste cursusonderdeel, vooraf-
gaand aan de eerste cursusdag, een e-learning module te door-
lopen. Het maken van deze module neemt ongeveer 4 uur in
beslag. De cursist dient de e-learning volledig doorlopen te heb-
ben om aan de fysieke bijeenkomsten deel te kunnen nemen.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 600,- resp. € 540,- met NPi-kortingskaart.

DE FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING VAN
PATIËNTEN MET EEN POST INTENSIVE CARE 
SYNDROOM (PICS) NA ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS

Cursusnr. 2005551

Doelgroep: fysiotherapeuten, revalidatiefysiotherapeuten.

Datum vr. middag en -avond 20 nov. 2020.

Plaats Mercure Hotel Amsterdam West.

Kosten € 230,- resp. € 210,- met NPi-kortingskaart.
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BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2): MODULE ‘COPD’

Cursusnr. 2001511

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die naast
Deel 1 van de beweegprogramma’s de NPi-cursus ‘COPD en
astma’ of de ‘Basiscursus Fysiotherapie bij mensen met long -
aandoeningen’ in combinatie met de cursus ‘Exercise training
bij mensen met een longaandoening’ hebben gevolgd.

Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl. 

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

AIRWAY CLEARANCE TECHNIEKEN BIJ MENSEN 
MET SPUTUMRETENTIE

Cursusnr. 2003894

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, zieken-
huisfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl.

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

FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE FASE BIJ 
PATIËNTEN MET LONGAANDOENINGEN

Cursusnr. 2005701

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de NPi-
cursus ‘COPD en astma’ of de ‘Basiscursus Fysiotherapie bij
mensen met longaandoeningen’ of een vergelijkbare cursus
hebben gevolgd en minimaal een half jaar werkervaring met
COPD-patiënten hebben.

Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl.

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

MASTERCLASS ‘ADEMSPIERTRAINING’

Cursusnr. 2003751

Doelgroep: fysiotherapeuten die de cursus ‘COPD en astma’
en/of ‘Hartfalen (voor fysiotherapeuten werkzaam in de tweede
lijn)’ of de basiscursus ‘Fysiotherapie bij mensen met longaan-
doeningen’ hebben gevolgd.

Datum do. 1 okt. 2020.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 
Wolfheze.

Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart.
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MASTERCLASS 
‘CASUÏSTIEK COPD’

Cursusnr. 2004362

Doelgroep: fysio- en oefentherapeuten die de NPi-cursus
‘COPD en astma’ of de ‘Basiscursus Fysiotherapie bij mensen
met longaandoeningen’ in combinatie met de cursus ‘Exercise
training bij mensen met een longaandoening’ hebben gevolgd.

Datum di. 3 nov. 2020.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 
Wolfheze.

   
Kosten € 225,- resp. € 195,- met NPi-kortingskaart.

MASTER
CLASS



‘Samen maken we een sprong vooruit!’ Dat is waar de beroeps-
vereniging voor kinderfysiotherapeuten (NVFK) zich voor inzet.
Dit vraagt om het delen van kennis en om continu in beweging
blijven; als beroepsvereniging, maar ook als therapeut die met
kinderen werkt. Daar zet ik me graag voor in, door mee te den-
ken over de manier waarop nieuwe kennis vanuit de wetenschap
echt door de therapeut in de praktijk toegepast kan worden, 
op zoek naar de aansluiting bij de dagelijkse praktijk en de 
problemen die kinderen in deze tijd ervaren. Kan het misschien
nog slimmer of innovatiever?

Het NPi signaleert de behoefte van therapeuten om zich te ont-
wikkelen in (nieuwe) thema’s over het bewegen en de motorische
ontwikkeling van kinderen. De eerste stap is gezet door hun
kracht als scholingsaanbieder in te zetten voor jou als therapeut.
Het NPi brengt experts, wetenschappelijke inzichten en nieuwe
ontwikkelingen samen in het scholingsaanbod. Die kennis is 
nodig om als professional te groeien. Die beweging is cruciaal om
kinderen in deze tijd zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. 

Maar met welke thema’s komt een kinderfysiotherapeut dagelijks
in aanraking? Welke ontwikkelingen spelen binnen het vakge-
bied? Is er behoefte aan nieuwe cursussen en, zo ja, in welke
vorm? Het NPi heeft ons, Marloes Meurs en Lienke Scheurwater,
als kinderfysiotherapeuten benaderd om mee te denken in de 
ontwikkeling van de leerlijnen kinderen. Een breed aanbod aan
scholingen over diverse thema’s en onderwerpen die spelen bij
kinderen zal het resultaat zijn. 

KINDEREN

     

 
 

Spring je mee?
Stevige basis voor leerlijnen ‘Kinderen’

LIENKE SCHEURWATER MSC
Kinderfysiotherapeut en fysiotherapiewetenschapper
Ondernemer/coach voor professionals bij WeWonder
(Interim) vakreferent NPi-Service themagebied ‘Kinderen’
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In het kort neem ik je mee in hoe deze leerlijnen zijn ontstaan. Het
uitgangspunt was: draagvlak en aansluiting bij de ontwikkelingen,
wensen en behoeftes van (kinder)fysiotherapeuten. Jij als kinder-
fysiotherapeut of therapeut die met kinderen werkt, moet er iets
aan hebben. Daarom hebben we eerst gekeken naar het huidige
aanbod van de masteropleidingen kinderfysiotherapie en van de
andere scholingsaanbieders. We keken ook naar de plannen van
de beroepsvereniging en naar andere ontwikkelingen in de zorg
voor kinderen. Daarnaast zien we nieuwe problemen bij kinderen
die je steeds vaker in de praktijk tegenkomt. Zoals de kinderen
met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, 
zoals chronische pijn en chronische vermoeidheid. Het kan ook
zijn dat een bepaalde groep kinderen meer je interesse heeft, 
zoals het jonge kind. Daarin wil jij je misschien verdiepen en de
superspecialist worden.

Begin 2020 hebben we een enquête verspreid om de behoeftes
over de inhoud, maar ook over de vorm en invulling van scholingen
te inventariseren. We zijn erg blij met de vele enthousiaste reacties
en de waardevolle inbreng van 140 therapeuten die met kinderen
werken. Dit vormt een stevige basis voor de vormgeving van de
NPi-scholingen die waardevol, verdiepend en vernieuwend zijn,
met onderwerpen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk en
waarbij aandacht is voor het daadwerkelijk toepassen van de 
kennis. Nieuwe manieren van leren passen daarbij. Ook het toe-
passen van de kennis bij casuïstiek en het klinisch redeneren zijn
belangrijk, want als je na een scholing naar huis gaat, wil je wat je
leerde morgen al in de praktijk kunnen gebruiken. 

Ik hoop dat ik je geprikkeld heb om het NPi te blijven volgen in de
cursussen die ze nu en in de toekomst aanbieden binnen het 
thema kinderen. Blijf in beweging, zo blijf je gezond en energiek
als professional. Spring je mee?

Meer weten over onze nieuwe cursussen in het themagebied
'Kinderen'? Bekijk ons actuele NPi-scholingsaanbod op
www.npi.nl
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Data do. middag en -avond 12 nov. en vr. 13 nov. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.
Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart.

GEDRAGSBEÏNVLOEDING BIJ KINDEREN, 
THUIS EN IN DE PRAKTIJK

Cursusnr. 2005961

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, oefen-
therapeuten.

Datum wo. 2 dec. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.
Kosten € 230,- resp. € 205,- met NPi-kortingskaart.

HOOFDPIJN BIJ KINDEREN

Cursusnr. 2005452

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, kinderfysio-
therapeuten, kinderoefentherapeuten, manueel therapeuten,
orofaciaal fysiotherapeuten.

Data ma. 9 nov. en ma. 7 dec. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.
Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart.

SOLK BIJ KINDEREN

Cursusnr. 2005971

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, oefen-
therapeuten.

Data do. middag en -avond 5 nov. en do. middag en -avond. 
26 nov. 2020.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.
Kosten € 460,- resp. € 410,- met NPi-kortingskaart.

KINDERFYSIOTHERAPIE BIJ KINDEREN MET 
PULMONALE AANDOENINGEN

Cursusnr. 2005691

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten.

Data vr. 27 nov. en vr. 11 dec. 2020.

Plaats WestCord hotel te Delft.
Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart.

MOTIVERENDE GESPREKSVOERING BIJ KINDEREN 
EN JONGVOLWASSENEN

Cursusnr. 2006031

Doelgroep: (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)oefentherapeuten,
ergotherapeuten.

Data do. 10 en vr. 11 dec. 2020. 

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.
Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart.

OPLEIDING KINDERBEKKEN-
FYSIOTHERAPIE

Cursusnr. 2105461

Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en geregi-
streerde kinderfysiotherapeuten.

Data Module 1: vr. middag en -avond 27 nov., za. 28 nov. en
do. 10 dec. 2020.
Module 2: vr. middag en -avond 5 feb. en za. 6 feb. 2021.
Module 3: vr. middag en -avond 26 mrt., za. 27 mrt. en
do. 8 apr. 2021.
Module 4: vr. middag en -avond 28 mei, za. 29 mei en
do. 10 juni 2021.
Module 5: vr. middag en -avond 17 sept., za. 18 sept. 
en do. 30 sept. 2021.
Terugkomdag: za. 6 nov. 2021.

Plaats Plaats Bilderberg Hotel De Keizerskroon te Apeldoorn.

Kosten € 4.395,- resp. € 3.955,- met NPi-kortingskaart.

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN KINDEREN

Cursusnr. 2001051

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, sport-
fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data wo. 7 okt. en wo. 11 nov. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN

Cursusnr. 2004582

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, sport-
fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum wo. 23 sept. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

LOOPPROBLEMEN BIJ KINDEREN

Cursusnr. 2005711

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, oefen-
therapeuten.

Data ma. 16 nov. en ma. 14 dec. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIES 
BIJ KINDEREN MET OVERGEWICHT

Cursusnr. 2004651

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, sport-
fysiotherapeuten, oefentherapeuten.
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LIPOEDEEM: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

Cursusnr. 2004801 / 2004802

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

Datum nr. 2004801: vr. 27 nov. 2020.
nr. 2004802: za. 28 nov. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

PRAKTIJKDAGEN LYMFOLOGIE

Cursusnr. 2004752

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten, huidtherapeuten.

Data di. 15 sept. en wo. 16 sept. 2020.

Plaats Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

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

ONCOLOGISCHE CLIËNTEN: FYSIOTHERAPEUTISCHE
MOGELIJKHEDEN

Cursusnr. 2003032 / 2103031

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data nr. 2003032: za. 19 sept., vr. middag en -avond 9 okt.
en za. 10 okt. 2020.
nr. 2103031: za. 23 jan., vr. middag en -avond 5 feb. 
en za. 6 feb. 2021.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 720,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart.

BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2): 
MODULE ‘ONCOLOGIE’

Cursusnr. 2104131

Doelgroep: fysiotherapeuten die naast Deel 1 van de beweeg-
programma’s ook de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten: fysio-
therapeutische mogelijkheden’ of een vergelijkbare scholing
hebben gevolgd.

Data vr. middag en -avond 15 jan. en za. 16 jan. 2021.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘HOOFD-HALS ONCOLOGIE EN 
LYMFOEDEEM: NIEUWE ONTWIKKELINGEN’

Cursusnr. 2105621

Doelgroep: orofaciaal fysiotherapeuten, oncologiefysiothera-
peuten, oedeemfysiotherapeuten.

Datum vr. 29 jan. 2021.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart.
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BEHOUD VAN FYSIEKE FITHEID 
TIJDENS CHEMOTHERAPIE

Cursusnr. 2004352

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Ingangsniveau: De cursist moet voldoen aan minimaal één van
de onderstaande voorwaarden:
• heeft een basisscholing betreffende oncologie en fysiothera-
pie gevolgd (bijv. de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten: fysio-
therapeutische mogelijkheden’) én een scholing betreffende
de KNGF-standaard Beweeginterventie oncologie;

• heeft de masteropleiding ‘Oncologiefysiotherapie’ afgerond;
• heeft de module ‘Medische oncologie en fysiotherapie’ van
Avans+ afgerond;

• heeft de scholing ‘Oncologie Revalidatiewetenschappen’ van
De Berekuyl afgerond;

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

Data vr. 30 okt. en za. ochtend 31 okt. 2020.

Plaats Tergooi Ziekenhuis Blaricum te Blaricum.

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

UPGRADE SCHOLING ZORGZOEKER ONCONET

Cursusnr. 2005932

Doelgroep: fysiotherapeuten die geregistreerd staan in de
Zorgzoeker ‘na medische behandeling’ van stichting Onconet.

Datum za. 3 okt. 2020.

Plaats Amsterdam UMC, locatie AMC te Amsterdam.

Kosten € 240,-.

FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE ZORG 
BIJ KANKER – BEWEEGINTERVENTIES

Cursusnr. 2005591

Doelgroep: fysiotherapeuten die de eendaagse cursus
‘Fysiotherapie in de palliatieve zorg bij kanker’ hebben gevolgd
in 2016, 2017 of 2018.

Datum za. 7 nov. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi

METEN EN TESTEN IN DE ONCOLOGISCHE PRAKTIJK

Cursusnr. 2006011

Doelgroep: fysiotherapeuten, oedeemfysiotherapeuten, 
oncologiefysiotherapeuten.

Data zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl.

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

NIEUW!



ZET JE KENNIS 
IN BEWEGING
MET HET NPi
VOOR FYSIOTHERAPEUTEN, OEFENTHERAPEUTEN,

EN ERGOTHERAPEUTEN DIE ZICH 

VERDER WILLEN PROFESSIONALISEREN

Lifelong learning
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Bijblijven nog
gemakkelijker
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Het feit dat u het NPi-Scholingsprogramma in handen heeft,
betekent waarschijnlijk dat u graag wilt bijblijven binnen uw
vakgebied. Om u hierbij te ondersteunen, blijven wij onze
dienstverlening verder ontwikkelen. Nieuw is dat u op onze
website nu per thema alle informatie bij elkaar heeft. 
Dat maakt het voor u overzichtelijker en makkelijker om 
u te specialiseren en u te blijven professionaliseren.

Bovenaan het lijstje van manieren voor lifelong learning staat
het veel en vaak lezen van (wetenschappelijke) literatuur. 
Ook hier maken wij het u graag zo gemakkelijk mogelijk: 
het NPi geeft daarvoor – onder de naam NPi-service – elk jaar
240 wetenschappelijke samenvattingen uit (in het Nederlands 
geschreven en snel leesbaar) en minimaal tien webcasts.
Daarnaast houden wij voor u dagelijks het landelijke zorg-
nieuws bij, dat u terugvindt in de NPi-nieuws app, de NPi-
service en de e-mailattendering 'Wekelijks Nieuws'.

Startpagina
Al deze informatie vindt u nu ook terug op de thematische
startpagina’s op onze website. Per thema treft u op de start-
pagina de meest recente referaten, webcasts én de nieuws-
berichten aan. Onderaan deze pagina ziet u de directe url.

De nieuwsberichten zijn voor iedereen toegankelijk; voor het 
lezen van de referaten en het bekijken van de webcasts kunt u
inloggen met uw MijnNPi-account. Als u KNGF-lid bent met
een compleet lidmaatschap, kunt u de referaten (inclusief het 
archief) zonder kosten inzien; hiervoor maakt u wel eerst een
MijnNPi-account aan.

NPi-service per thema

NPi.NL/ARBEID-EN-BEDRIJF

NPi.NL/BEKKENPROBLEMATIEK

NPi.NL/HART-VAAT-EN-LONGEN

NPi.NL/KINDEREN

NPi.NL/MUSCULOSKELETAAL

NPi.NL/NEUROLOGIE

NPi.NL/OUDEREN

NPi.NL/PSYCHOSOMATIEK

NPi.NL/SPORTGEZONDHEIDSZORG

NPi.NL/LYMFOLOGIE-EN-ONCOLOGIE

Alle thema-informatie
op één pagina



MUSCULOSKELETALE PIJNKLACHTEN

Cursusnr. 2005081

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

Datum di. middag en -avond 17 nov. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

Cursusnr. 2000951

Doelgroep: fysiotherapeuten, orofaciaal fysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data vr. 25 sept. en vr. 9 okt. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

HOOFDPIJNKLACHTEN EN FYSIOTHERAPIE

Cursusnr. 2005051

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, orofaciaal
fysiotherapeuten.

Datum di. middag en avond 8 dec. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTERCLASS ‘CERVICALE RISICOPROFIELEN’

Cursusnr. 2006001

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueeltherapeuten.

Datum di. middag en -avond 2 feb. 2021.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

SCHOUDERKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Cursusnr. 2003521

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel
therapeuten, oefentherapeuten.

Data wo. middag en -avond 9 dec. en do. 10 dec. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SCHOUDERPIJNSYNDROMEN

Cursusnr. 2003761

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel
therapeuten, oefentherapeuten.

Data do. 3 sept. en do. 17 sept. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘NPi SHOULDER SPECIALTY DAYS’

Cursusnr. 2005941

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueeltherapeuten, sportfysio-
therapeuten.

Data za. 7 nov en za. 14 nov. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Vrij te Culemborg.

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

ELLEBOOGKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Cursusnr. 2000791

Doelgroep: fysiotherapeuten, handtherapeuten, manueel 
therapeuten, sportfysiotherapeuten.

Data vr. 6 nov. en vr. 20 nov. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

PATROONHERKENNING: SCHOUDER EN ELLEBOOG

Cursusnr. 2002761

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

Datum di. middag en -avond 24 nov. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VAARDIGHEIDSTRAINING NEK / THORAX / 
SCHOUDER / ELLEBOOG

Cursusnr. 2003421

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data wo. 28 okt., wo. 11 nov. en wo. 18 nov. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 720,- resp. € 645,- met NPi-kortingskaart.

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender
en inschrijfformulieren zie

www.npi.nl
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MASTERCLASS ‘THE ELBOW 
COMPLEX DEMYSTIFIED’

Cursusnr. 2006061

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, sportfysio-
therapeuten en handtherapeuten die de NPi-cursus ‘Elleboog-
klachten: a state of the art’ of een vergelijkbare scholing
hebben gevolgd.

Datum vr. 16 okt. 2020.

Plaats Mercure Hotel Amsterdam West te Amsterdam.

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

MASTERCLASS HANDTHERAPIE ‘EARLY ACTIVE 
NABEHANDELING VAN FLEXORPEESLETSELS’

Cursusnr. 2105381

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeuten.

Datum vr. 19 mrt. 2021.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS HANDTHERAPIE
‘BRAIN AND HAND’

Cursusnr. 2005421

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeu-
ten.

Datum za. 19 sept. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

ONDERBEEN-, ENKEL- EN VOETKLACHTEN: 
A STATE OF THE ART

Cursusnr. 2003731

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

Data wo. middag en -avond 23 sept. en do. 24 sept. 2020.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

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

MOBILISATION OF THE NEURO-IMMUNE SYSTEM

Cursusnr. 2003621

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten.

Data wo. 28 okt. en do. 29 okt. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

Attentie: Deze cursus wordt gegeven in de Nederlandse taal.
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Dutch Institute ofAllied Health Care

Join us at the 2nd International Conference on Physical Therapy in Oncology

When Research meets Clinical Practice

Register now!
Copenhagen, Denmarkwww.npi.nl/ICPTO2020

With this conference, we aim to bring together physical
therapists working in oncology from around the globe, 

to exchange best practices and update knowledge based on recent scientific developments.

Na de zeer geslaagde eerste internationale conferentie over
fysiotherapie en oncologie in 2018 in Amsterdam (met zo’n 300
fysiotherapeuten uit 30 landen), organiseert het NPi op 5 en 6
oktober 2020 in Kopenhagen de 2nd International Conference
on Physical Therapy in Oncology (ICPTO), in nauwe samenwerking
met de Association of Danish Physiotherapists en de Danish
Society of Oncological and Palliative Physiotherapy.

Het thema van de 2nd ICPTO is ‘When Research meets Clinical
Practice’. Naast interessante wetenschappelijke ontwikkelingen
op het gebied van de oncologie en fysiotherapie belichten fysio-
therapeuten uit diverse landen hun best practices. De sprekers
zijn internationaal erkende wetenschappers, klinische experts en
leiders van nationale en internationale organisaties op het gebied
van de oncologiefysiotherapie; de sprekers komen uit de USA,
Australië, Canada, UK, Scandinavië, Nederland en België. De con-
ferentie biedt gelegenheid om posters te presenteren, zodat fysio-
therapeuten uit de hele wereld hun onderzoek, zorginnovaties en
case reports onder de aandacht kunnen brengen van een breed
publiek collega-fysiotherapeuten. De conferentie is zodanig vorm-
gegeven dat praktiserende (oncologie)fysiotherapeuten er zoveel
mogelijk profijt van hebben voor hun dagelijkse praktijk.

Nadere informatie over en inschrijving voor de conferentie:
www.npi.nl/ICPTO

2e Internationale conferentie over 
fysiotherapie en oncologie

MICHAEL SCHERMER
Coördinator deskundigheidsbevordering NPi

CONFERENTIE
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KLINISCH-NEUROLOGISCH 
ONDERZOEK

Cursusnr. 2002411

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten.

Data za. 5 sept., vr. middag en -avond 2 okt. en za. ochtend 
3 okt. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

NEUROREVALIDATIE/CVA

Cursusnr. 2102641

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
2020 – mei 2021.

Plaats De 16 praktijkdagen vinden plaats in De Hoogstraat
Revalidatie te Utrecht; de vier centrale theoriedagen
in Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 4.800,- resp. € 4.320,- met NPi-kortingskaart.

NEUROREVALIDATIE/CVA/ERGOTHERAPIE

Cursusnr. 2162641

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
2020 – mei 2021.

Plaats De 12 praktijkdagen vinden plaats in Libra Revalidatie,
locatie Blixembosch te Eindhoven, de vier centrale
theoriedagen in Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 3.840,- resp. € 3.455,- met NPi-kortingskaart.

NEUROREVALIDATIE OP EEN ZIEKENHUIS 
STROKE UNIT

Cursusnr. 2004991

Doelgroep: ziekenhuisfysiotherapeuten en ziekenhuisoefen-
therapeuten die werkzaam zijn met CVA- patiënten.

Data vr. 13 nov. 2020 (hele dag) en do. middag 26 nov. 2020.

Plaats vr. 13 nov. 2020: Hotel de Bilderberg te Oosterbeek;
do. middag 26 nov. 2020: Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 360,- (incl. 1x lunch) resp. € 325,- met 
NPi-kortingskaart.

Leden van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis
Fysiotherapie (NVZF) krijgen € 40,- korting.
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NEUROLOGIE

NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN

Cursusnr. 2000631

Doelgroep: fysiotherapeuten, revalidatiefysiotherapeuten, 
oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten.

Data do. 10 dec (incl. avondprogramma) en vr. 11 dec 2020.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 600,- resp. € 540,- met NPi-kortingskaart.

CONSTRAINT INDUCED MOVEMENT THERAPY (CIMT)
NA EEN BEROERTE

Cursusnr. 2004721

Doelgroep: fysiotherapeuten en ergotherapeuten die werkzaam
zijn met CVA-patiënten.

Data wo. 28 okt. 2020 (hele dag) en wo. 9 dec 2020 (middag).

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 360,- (incl. 1x lunch) resp. € 325,- met NPi-kor-
tingskaart

'IEDEREEN IS ANDERS’: AANSLUITEN BIJ (NEURO)-
PSYCHOLOGISCHE- EN PERSOONSFACTOREN VAN 
CVA-PATIËNTEN TIJDENS 
DE REVALIDATIE 

Cursusnr. 2004731

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeu-
ten, verpleegkundigen.

Data do. middag 5 nov. en do. middag 19 nov. 2020.
Tevens dient de cursist, als eerste cursusonderdeel,
voorafgaand aan de eerste cursusdag, een e-learning
module te doorlopen. Het maken van deze module
neemt ongeveer vier uur in beslag. De cursist dient de 
e-learning volledig doorlopen te hebben om aan de 
fysieke cursusdagen deel te kunnen nemen.

Plaats Conferentiecentrum Drakenburg te Baarn.

Kosten € 310,- resp. € 280,- met NPi-kortingskaart.

VERNIEUWD!

Bekijk ook het NPi-
jaarverslag op

npi.nl/jaarverslag
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MOTORIEK VAN DE OUDER WORDENDE MENS

Cursusnr. 2000652

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data zie de cursuskalender op www.npi.nl. 

Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Kosten € 720,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart.

OSTEOPOROSE: PREVENTIE, BEHANDELING 
EN BEGELEIDING

Cursusnr. 2000421

Doelgroep: (geriatrie)fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiothera-
peuten, oefentherapeuten.

Data zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Kosten € 575,- resp. € 515,- met NPi-kortingskaart.

SARCOPENIE; VOEDING EN TRAINING IN DE GERIATRIE  

Cursusnr. 2005792

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, zieken-
huisfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum ma. 2 nov. 2020.

Plaats Fletcher hotel de Buunderkamp te Wolfheze.

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

VALPREVENTIE EN VALTRAINING: PROGRAMMA 
'VALLEN VERLEDEN TIJD'

Cursusnr. 2001162

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. 13 (middag- en avond programma) en 
za. 14 nov. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem en Sint Maartenskliniek te
Nijmegen.

Kosten € 525,- resp. € 470,- met NPi-kortingskaart.

VERDIEPINGSCURSUS ‘VALLEN VERLEDEN TIJD’

Cursusnr. 2005581

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de NPi-
cursus ‘Valpreventie en valtraining’ hebben gevolgd.

Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats Sint Maartenskliniek te Nijmegen.

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

FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE BEKKENBODEM 
IN DE GERIATRIE

Cursusnr. 2004851

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, oefen-
therapeuten.

Data vr. 9 okt., vr. 30 okt. en vr. 27 nov. 2020.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

Kosten € 720,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart.

FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE LEVENSFASE BIJ
GERIATRISCHE PATIËNTEN

Cursusnr. 2005571

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, zieken -
huisfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl.
Kosten € 720,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart.

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN FYSIEKE TRAINING BIJ
OUDEREN

Cursusnr. 2004382

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, oefen-
therapeuten.

Data ma. 14 sept., ma. 28 sept. en ma. 7 dec. (halve dag)
2020.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

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

FYSIEKE TRAINING BIJ SENIOREN

Cursusnr. 2004681

Doelgroep: (geriatrie)fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum ma. 26 okt. 2020.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 
Wolfheze.

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

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

Cursusnr. 2004471

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data do. 29 okt. en vr. 30 okt. 2020.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 
Wolfheze.

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

MASTER
CLASS
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FYSIOTHERAPIE BIJ PERIFEER VESTIBULAIRE 
DUIZELIGHEID

Cursusnr. 2000892 / 2000893

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, 
manueel therapeuten, orofaciaal fysiotherapeuten.

Data nr. 2000892: vr. middag en -avond 2 okt. en 
za. 3 okt. 2020.
nr. 2000893: vr. middag en -avond 11 dec. en
za. 12 dec. 2020.

Plaats nr. 2000892: Hotel Papendal te Arnhem.
nr. 2000893:Novotel Breda te Breda.

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

MASTERCLASS ‘ADVANCED REHABILITATION FOR
VESTIBULAR DISORDERS AND CERVICOGENIC 
DIZZINESS’

Cursusnr. 2004071

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, manu-
eel therapeuten en orofaciaal fysiotherapeuten die de NPi-cur-
sus ‘Fysiotherapie bij perifeer vestibulaire duizeligheid’ of een
vergelijkbare scholing hebben gevolgd, dan wel een ruime
praktische ervaring hebben met patiënten met duizeligheids-
klachten.

Data vr. 9 okt. en za. 10 okt. 2020.

Plaats Mercure Hotel Amsterdam West te Amsterdam.

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

MASTERCLASS ‘BPPV – CLINICAL CASES’  

Cursusnr. 2005761

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, manueel
therapeuten en orofaciaal fysiotherapeuten die de NPi-cursus
‘Fysiotherapie bij perifeer vestibulaire duizeligheid’ en/of de NPi-
masterclass ‘Advanced Rehabilitation for Vestibular Disorders 
and Cervicogenic Dizziness’ hebben gevolgd.

Datum zo. 11 okt. 2020.

Plaats Mercure Hotel Amsterdam West te Amsterdam.

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

BASISCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’

Cursusnr. 2000672

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, oefen-
therapeuten, ergotherapeuten.

Data vr. 30 okt. (incl. avondprogramma), za. 31 okt. en 
za. 14 nov. 2020.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 840,- resp. € 755,- met NPi-kortingskaart
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OUDEREN

VERVOLGCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’

Cursusnr. 2000662

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeu-
ten.

Data ma. 21 sept., ma. 5 okt., ma. 26 okt., do. 26 nov. en 
ma. 14 dec. 2020.

Plaats Verpleeghuis ‘Waelwick’ te Ewijk.

Kosten € 1.195,- resp. € 1.080,- met NPi-kortingskaart.

MASTERCLASS ‘CASUÏSTIEK PSYCHOGERIATRIE’

Cursusnr. 2004771

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten en 
oefentherapeutendie de Vervolgcursus ‘Psychogeriatrie’ 
hebben gevolgd.

Datum wo. 2 dec. 2020.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

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

MASTER
CLASS

MASTER
CLASSNIEUW!

MASTER
CLASS

Volg het NPi ook op:

@paramedisch

facebook.com/paramedisch 

instagram.com/paramedisch 

linkedin.com/company/
nederlands-paramedisch-instituut

Wilt u Issue en het NPi-
scholingsprogramma ontvangen, 
dan kunt u dat aangeven in MijnNPi bij
‘Mijn abonnementen’.  U kunt daar ook
kiezen of u de uitgaven online wilt
bekijken of op papier wilt ontvangen. 
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GRIP OP (CHRONISCHE) PIJN EN VERMOEIDHEID

Cursusnr. 2004931

Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeu-
ten, revalidatiefysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten,
oefentherapeuten, ergotherapeuten.

Data vr. 27 nov. en vr. 11 dec. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

DE GEDRAGSGEORIËNTEERDE AANPAK BIJ 
CHRONISCHE PIJN EN VERMOEIDHEID. 
EEN PRAKTISCHE TRAINING

Cursusnr. 2004842

Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeu-
ten, revalidatiefysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten,
oefentherapeuten, ergotherapeuten.

Data vr. middag en -avond 20 nov. en za. 21 nov. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

LICHAAMSBEWUSTWORDING EN STRESSMANAGEMENT

Cursusnr. 2101101

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. 15 jan. en za. 16 jan. 2021.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

SLAAP EN HERSTEL 

Cursusnr. 2106071

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

Data vr. 5 mrt. en vr. 26 mrt. 2021.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

Nog geen MijnNPi-account?
Ga dan snel naar www.mijnnpi.nl

In de MijnNPi-omgeving o.a.:
• Eén wachtwoord voor alle NPi-diensten en -producten
• Al uw cursussen en wachtlijstaanmeldingen op een rij
• Op maat suggesties voor leerlijnen en cursussen
• Direct toegang tot al uw toetsen
• Uw abonnementen overzichtelijk bijhouden en beheren
• (Extra) voordeel voor vaste klanten, onder meer via 

bonuspakketten 
• Meerdere betaalopties voor NPi-diensten en -producten
• Facturen direct te downloaden

GEGEVENS CURSUSSEN

WACHTLIJST TOETSEN

ABONNEMENTEN FACTUREN

VOORKEUREN SUGGESTIES

VOORDEEL VRAAG EN ANTWOORD
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HANS BULT MSC
(Sport)fysiotherapeut
Cursuscoordinator/cursusleider NPi
Coördinator NPi-leerlijn ‘Sportgezondheidszorg’ 

Veel collega’s hebben inmiddels een masteropleiding sportfysio-
therapie gevolgd. De vraag is dan: hoe verder? Hoe kun je je 
onderscheiden binnen je vak? Waar haal je inspiratie vandaan?
Hoe ga je je specialiseren? Een van de opties is het volgen van
masterclasses, gegeven door (inter)nationale experts. De afgelo-
pen jaren heeft het NPi een behoorlijk aantal van dergelijke 
masterclasses ontwikkeld binnen de thema’s ‘Musculoskeletaal’
en ‘Sportgezondheidszorg’.

Motorisch leren
Motorisch leren krijgt binnen de leerlijn ‘Sportrevalidatie’ een bij-
zonder accent. In het najaar van 2020 staan op het programma de
masterclass ‘Motorisch leren binnen fysieke training en (sport) -
revalidatie' met prof. dr. Peter Beek en de masterclass ‘Nieuwe
principes en concepten over sportrevalidatie en return to play na
een voorste kruisbandletsel' met dr. Alli Gokeler. Differential lear-
ning, interne en externe focus of controle en technische innovaties
zoals virtual reality en het gebruik van stroboscoopbrillen bij het
aanleren van motorische taken geven de (sport)fysiotherapeut vol-
op mogelijkheden om (sport)revalidatietrajecten te optimaliseren.

Keynote masterclass
De afgelopen drie jaren heeft het NPi steeds een masterclass 
georganiseerd met een van de keynote-sprekers van het

Sportmedische wetenschappelijk jaarcongres. Na dr. Clare
Ardern, dr. Rod Whiteley en prof. dr. Eamonn Delahunt zijn we ver-
heugd dat nu dr. Andreas Serner deze masterclass wil verzorgen.
Hij is een zeer gewaardeerde sportfysiotherapeut en klinisch 
wetenschapper uit Denemarken. Hij is lid van het Sports Groin
Pain Centre (SGPC) en werkt sinds december 2012 als clinicus en 
wetenschapper in het Aspetar ziekenhuis in Dohar, Qatar. Andreas
Serner’s primaire interesse gaat uit naar voetbalblessures en 
liespijn bij sporters. Deze praktische masterclass staat gepland
voor woensdag 25 november en zal zich toespitsen op deze twee
thema’s. 

Krachttraining 2.0
Krachttraining is een belangrijk instrument binnen de sportfysio-
therapeutische praktijk en kent vele facetten. Om een sporter 
zowel recreatief als op topsportniveau optimaal en veilig te kunnen
coachen en begeleiden, is een gedegen kennis over de technische
uitvoering van krachttraining nodig. Kleine aanwijzingen of aan-
passingen in de oefenstof kunnen een groot verschil maken en
sporters behoeden voor vervelende blessures. Tijdens de nieuwe
tweedaagse masterclass ‘Krachtraining 2.0’ met Bruce Fritz en
Michel Edelaar bespreken we alle belangrijke hoofd- en neven-
oefeningen binnen krachtraining tot in detail; vooral door veel zelf
te doen en te ervaren. Hiermee werk je tijdens de cursus aan je 
eigen technische vaardigheid en krijg je van docenten tools en
coachingstrategieën voor het perfectioneren van je eigen techniek
maar ook van de techniek van je revalidant/sporter. In deze cursus
leer je veel variaties van krachtoefeningen toe te passen binnen
een (revalidatie)training en om aanvullende oefeningen te 
integreren in de programmering van je revalidatieprogramma’s.
Dit is bij uitstek een cursus om nieuwe inspiratie op te doen voor
de praktijk. 

SPORT-
GEZONDHEIDSZORG

     

 
 

Specialiseren binnen je vak: doen!
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SPORT-
GEZONDHEIDSZORG

BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 1)

Cursusnr. 2003252

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. ochtend, -middag en -avond 2 okt. en za. 3 okt. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

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

Cursusnr. 2101501 / 2001511 / 2104131

Module ‘Artrose’ nr. 2101501

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die Deel 1
van de beweegprogramma’s hebben gevolgd.

Data wo. middag en -avond 24 mrt. en do. 25 mrt. 2021.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Module ‘COPD’ nr. 2001511   

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die naast
Deel 1 van de beweegprogramma’s de NPi-cursus ‘COPD en
astma’ of de ‘Basiscursus Fysiotherapie bij mensen met lon-
gaandoeningen’ in combinatie met de cursus ‘Exercise training
bij mensen met een longaandoening’ hebben gevolgd.

Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl. 

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

Module ‘Oncologie’ nr. 2104131

Doelgroep: fysiotherapeuten die naast Deel 1 van de beweeg-
programma’s de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten: fysiothe-
rapeutische mogelijkheden’ of een vergelijkbare
(basis)scholing over oncologie en fysiotherapie hebben gevolgd.

Data vr. middag en -avond 15 jan. en za. 16 jan. 2021.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN 
OEFENTHERAPIE

Cursusnr. 2000051

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergo-
therapeuten.

Data ma. 21 sept., ma. 5 okt. en ma. middag 30 nov. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN TRAININGSLEER 
BIJ DE REVALIDATIEPATIËNT

Cursusnr. 2005831

Doelgroep: fysiotherapeuten, revalidatiefysiotherapeuten.

Data zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Kosten € 460,- resp. € 410,- met NPi-kortingskaart.

SPORTREVALIDATIE: SPECIALISATIE 
UITHOUDINGSVERMOGEN

Cursusnr. 2005151

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Data vr. middag en -avond 30 okt. en za. 31 okt. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN

Cursusnr. 2004582

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, sport-
fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum wo. 23 sept. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

KRACHTTRAINING 2.0: TECHNIEK EN UITVOERING
OEFENSTOF

Cursusnr. 2005991

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data vr. middag en -avond 20 nov. en za. 21 nov. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘INSPANNINGSFYSIOLOGIE VAN
KRACHTTRAINING: A STATE OF THE ART’

Cursusnr. 2005271

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Datum do. 8 okt. 2020.

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
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MASTERCLASS ‘MOTORISCH LEREN BINNEN FYSIEKE
TRAINING EN (SPORT)REVALIDATIE’

Cursusnr. 2005391

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Datum do. 19 nov. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘ASSESSMENT & TREATMENT OF
ACUTE AND LONGSTANDING GROIN INJURIES IN
ATHLETES – SIMPLIFYING THE MOST 
COMPLEX INJURY IN SPORT’

Cursusnr. 2005951

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Datum wo. 25 nov. 2020.

Plaats Hotel en Congrescentrum Heerlickheijd van Ermelo 
te Ermelo.

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

MASTERCLASS ‘HAMSTRINGLETSELS 
IN DE SPORT’

Cursusnr. 2004971

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Datum do. 3 dec. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘LIESPIJN BIJ SPORTERS’

Cursusnr. 2000621

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Data do. middag en -avond 24 sept. en vr. 25 sept. 2020.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

MASTERCLASS ‘NIEUWE PRINCIPES EN CONCEPTEN
OVER SPORTREVALIDATIE EN RETURN TO PLAY 
NA EEN VOORSTE KRUISBANDLETSEL’

Cursusnr. 2005181

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Datum wo. 16 sept. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTER
CLASS

MASTER
CLASS

MASTER
CLASS

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender
en inschrijfformulieren zie

www.npi.nl

Lifelong learning
• Van losstaand scholingsaanbod tot scholing 
ingebed in leerlijnen.

• Veel mogelijkheden voor maatwerk 
& persoonlijke leertrajecten.

Volg het NPi ook op:

@paramedisch

facebook.com/paramedisch 

instagram.com/paramedisch 

linkedin.com/company/
nederlands-paramedisch-instituut

NIEUW!

MASTER
CLASS



Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing als u zich bij de Stichting Nederlands
Paramedisch instituut (NPi) inschrijft voor het volgen van een cursus of opleiding.
De voorwaarden zijn van toepassing op iedere cursus of opleiding van het NPi.
Als deze cursusvoorwaarden geen uitsluitsel geven zijn de algemene voor-
 waarden van het NPi van toepassing.

Artikel 2. Aanmelding, inschrijving, plaatsing en wachtlijst
2.1 U schrijft zich in voor een NPi-cursus via de cursuskalender op www.npi.nl.

Voordat u zich kunt inschrijven dient u een 'MijnNPi-account' aan te maken.

2.2 Het NPi registreert de inschrijvingen op volgorde van ontvangst, tot het 
maxi mum aantal deelnemers voor de betreffende cursus is bereikt. 
U ontvangt na inschrijving een automatische e-mailbevestiging van uw 
aanmelding, de cursusinformatie en een factuur.

2.3 Het NPi behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren als het 
minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald. Als u zich heeft inge-
schreven voor een cursus die geannuleerd wordt, dan ontvangt u hierover
uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus bericht.

2.4 Voor cursussen waarbij het maximum aantal deelnemers is bereikt, kunt 
u zich online aanmelden voor de wachtlijst. Als u op deze wachtlijst staat,
dan ontvangt u een e-mail zodra inschrijving voor de betreffende cursus
mogelijk is. Als u zich vervolgens binnen de daarvoor gestelde termijn 
inschrijft, dan is plaatsing gegarandeerd.

Artikel 3. Het programma en andere informatie
Het cursusprogramma staat – net als eventuele andere benodigde cursus-
gegevens – op de website www.npicursus.nl. Zodra u een MijnNPi-account 
aanmaakt en inschrijft voor een cursus, krijgt u toegang tot deze website.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
4.1 Met de inschrijving voor een NPi cursus neemt u persoonlijk de verplich-

ting op u het cursusbedrag te voldoen. Deze persoonlijke verplichting blijft
bestaan, ook als u ervoor kiest de factuur op naam van een ander (bijvoor-
beeld uw werkgever) te stellen.   

4.2 Bij de cursusinschrijving heeft u meerdere betaalmogelijkheden (iDeal,
Bancontact, PayPal, creditcard en overboeking). Als u kiest voor een over-
boeking, dan moet de factuur uiterlijk zes weken voor aanvang van de 
scholingsactiviteit zijn overgemaakt. 

4.3 Als de in de factuur genoemde betalingstermijn wordt overschreden, 
dan wordt aan u een herinneringsmail gestuurd. Hiervoor kunnen 
administratiekosten in rekening worden gebracht.

4.4 Het niet (op tijd) betalen van het verschuldigde cursusbedrag (al dan niet
vermeerderd met eventuele administratiekosten) betekent dat u niet kunt
deelnemen aan de cursus. Uw inschrijving wordt niet geannuleerd, u zult
het cursusbedrag inclusief administratiekosten moeten voldoen.

Artikel 5. Afmelding voor een cursus en (mogelijke) kosten
5.1 Na inschrijving heeft u een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen u 

zonder kosten kunt annuleren.

5.2 Als u – door omstandigheden – verhinderd bent om deel te nemen aan de
cursus waar u zich voor hebt ingeschreven, dan kunt u via MijnNPi bij 
'Mijn cursussen' deze cursus zelf annuleren.

5.3 Bij annulering van een scholingsactiviteit zijn onderstaande regelingen van
toepassing. Deze zijn afhankelijk van het pakket dat u heeft:
5.3.1 Reguliere uitgangspunten bij annulering van een scholingsactiviteit:
• Bij annulering tot vijf weken voor aanvang van de scholingsactiviteit 
wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht, met een maxi-
mum van € 35. 

• Bij annulering binnen vijf weken voor aanvang van de cursus wordt het 
volledige cursusbedrag in rekening gebracht.
5.3.2 Bij bonuspakketpakket A (zie uitgangpunten MijnNPi.nl):
• Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de scholingsactiviteit
wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht, met een maxi-
mum van € 35. 

• Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus wordt het
volledige cursusbedrag in rekening gebracht.
5.3.3 Bij bonuspakketpakket B (zie uitgangpunten MijnNPi.nl):
• Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de scholingsactiviteit
wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht, met een maxi-
mum van € 35.

• Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt het
volledige cursusbedrag in rekening gebracht. 

5.4 Als er sprake is van cursusgeldrestitutie, dan stort het NPi binnen tien
werkdagen het betreffende bedrag terug op uw bankrekening.

CURSUSVOORWAARDEN

Artikel 6. Inhalen en administratiekosten
6.1 Als u – door persoonlijke omstandigheden – één of meer dagdelen van

een (lopende) scholingsactiviteit moet missen, dan kunt u deze dagdelen
inhalen bij de eerstvolgende keer dat de cursus wordt gegeven. 
Dit verzoek kunt u doen per mail aan desk@npi.nl, het cursus secretariaat
van het NPi.

6.2 Bij zo'n inhaalverzoek zijn onderstaande regelingen van toepassing. 
Deze zijn afhankelijk van het pakket dat u heeft:
6.2.1 Reguliere uitgangspunten bij inhalen:
• Voor inhalen van cursusdagdelen wordt € 25 per dagdeel in rekening 
gebracht.
6.2.2 Bij bonuspakketpakket A (zie uitgangpunten MijnNPi.nl):
• Voor inhalen van cursusdagdelen wordt € 15 per dagdeel in rekening 
gebracht.
6.2.3 Bij bonuspakketpakket B (zie uitgangpunten MijnNPi.nl):
• Voor inhalen van cursusdagdelen worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 7. Intellectueel eigendom
7.1 Op het door het NPi verstrekte opleiding- en cursusmateriaal berusten

intellectuele eigendomsrechten die aan het NPi en/of derden toebehoren.
Uit het door het NPi verstrekte materiaal mag niets worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of enige gegevens-
drager, openbaar gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van het NPi.

7.2 Tijdens cursussen of opleidingen van het NPi mag u geen beeld- en/of 
geluidsopnamen maken, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is
verleend door het NPi.

Artikel 8. Geheimhoudingsplicht
8.1 Het is de cursist of klant niet toegestaan om alle (voor, tijdens of na de

scholingsactiviteit) verkregen vertrouwelijke informatie op welke wijze
dan ook aan derden bekend te maken.  

8.2 Het NPi leeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens na en behandelt
daarom alle persoonlijke informatie over de klanten, patiënten (die bij cur-
susactiviteiten betrokken zijn) en/of deelnemers als strikt vertrouwelijk.
Ook is alle (bedrijfs)informatie die door klanten en/of deelnemers wordt
verstrekt, vertrouwelijk voor het NPi, haar medewerkers en de docenten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 U neemt voor eigen rekening en risico deel aan een NPi-cursus. Behoudens

in geval van aantoonbare opzet en grove schuld van het NPi, is het NPi 
ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de deelnemer is geba-
seerd, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal
het factuurbedrag dat door de deelnemer voor de cursus is betaald.

9.2 Het NPi is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan 
eigendommen van de cursist en/of aan derden toebehorende zaken.

9.3 Het NPi is niet aansprakelijk voor eventuele schade als een scholings -
activiteit wordt geannuleerd, ongeacht de annuleringsreden en het tijd-
stip van annulering.

9.4 De inhoud van NPi-scholingsactiviteiten (waaronder cursussen, congres-
sen en trainingsprogramma's) is te goeder trouw en zorgvuldig samenge-
steld. Het NPi en de NPi-docenten zijn niet aansprakelijk voor eventuele
schade (van welke aard dan ook) die ontstaat door het deelnemen aan
NPi-scholingsactiviteiten of de toepassing (tijdens of na de cursus) van de
in deze scholingsactiviteiten gepresenteerde kennis en inzichten.

9.5 Als een NPi-scholingsactiviteit is geaccrediteerd, dan is het aantal te 
behalen accreditatiepunten vermeld op de cursuskalender (www.npi.nl).
Dit aantal kan in uitzonderlijke gevallen door de accreditatie-organisatie
(zoals KNGF, Keurmerk Fysiotherapie en ADAP) worden gewijzigd. Het
NPi is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen
en/of de onjuiste vermelding hiervan op de website van het NPi.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Als er – buiten de schuld van het NPi – calamiteiten zijn die verhinde-
ren dat scholingsactiviteiten (geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend) op
een behoorlijke wijze uitgevoerd kunnen worden, dan is er sprake van over-
macht. In zo'n geval heeft het NPi het recht de cursus of opleiding op te
schorten of te staken, zonder aan een schadevergoeding gehouden te zijn. 

10.2 Bij overmacht informeert het NPi alle deelnemers zo spoedig mogelijk
over de calamiteit en de voortgang of staking van de cursus of opleiding.

Artikel 11. Klachtenprocedure
Het NPi kent een klachtenprocedure. Deze procedure kunt u vinden op
www.npi.nl/ klachtenprocedure.

Artikel  12. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen cursist en NPi is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.

4746 Cursusvoorwaarden www.npi.nl

Zie ook www.npi.nl/
algemene-voorwaarden
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