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Inhoudsopgave

VOORWOORD

Het NPi helpt jou inspelen
op veranderingen in
lastige tijden
De wereld is in de greep van de Corona-pandemie. Voor fysiotherapeuten heeft dat een enorme impact gehad. Er is een grote
aanspraak gedaan op jouw flexibiliteit, niet alleen vakinhoudelijk
maar ook in de wijze van aanbod van de zorg (bijv. digitale zorg).
Fysiotherapeuten gingen op grote schaal gebruikmaken van
ehealth toepassingen, bijv. van de NPi-app's voor lymfoedeem
(samen met de NVFL) en WoWijs. Door de snelle en onvoorspelbare wisselingen in omstandigheden (bijv. wel/niet patiënten
live mogen zien) is het essentieel gebleken om snel te kunnen
inspelen op veranderingen. Eens te meer werd de maatschappelijke impact van fysiotherapie duidelijk; meer dan ooit was
er behoefte aan professionals die het bewegend functioneren
verbeteren en een gezonde leefstijl bevorderen. Dus volop kansen voor wie zich snel kan aanpassen. Het NPi kan als compacte,
flexibele en innovatieve organisatie je hierbij ondersteunen met
een combinatie van wetenschappelijke informatievoorziening en
scholingen.
Vanuit het NPi monitoren we nieuwe relevante ontwikkelingen en
inventariseren we actuele kennisvragen die we vertalen in gericht
professionaliseringsaanbod (bijv. de PICS cursus). Hierdoor blijft
jouw kennis actueel en kun je snel inspelen op ontwikkelingen.

C O LO FO N

Tijdens de Corona-pandemie heeft het NPi een flexibel scholingsaanbod ontwikkeld, dat door de variatie in vormen (vrijwel) altijd
uitvoerbaar is zelfs wanneer we niet bij elkaar kunnen komen.
We bieden een combinatie van:
• online scholingsaanbod; door goede didactische concepten
kunnen we hierbij veel aandacht besteden aan o.a. casuïstiek en
het klinisch redeneren. In het afgelopen half jaar namen enkele
duizenden collega’s deel aan ons online aanbod, zij waardeerden
deze cursussen met een 8;
• webinars, met online presentaties en paneldiscussies, waardoor
verdiepende beschouwingen van experts mogelijk zijn.
• online congressen; het NPi is o.a. medeorganisator van het
ICPTO in mei 2021, een online internationaal congres op het
gebied van fysiotherapie in de oncologie met als thema ‘When
research meets clinical practice’;
• e-learning; m.n. geschikt voor kennisoverdracht. Het NPi

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.nl
Het Opleidingsmagazine van het NPi is beschikbaar als
papieren uitgave en als online editie. Op MijnNPi kun je
jouw voorkeur aanpassen bij MijnAbonnementen.
Wil je meedenken over NPi-diensten en -producten?
www.npi.nl/klantenpanel
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ontwikkelde diverse modules, gebruikmakend van onze eigen
digitale leeromgeving o.a.‘KNGF-richtlijn COPD, what's new’;
• blended learning; een combinatie van verschillende onderwijsvormen. Online waar het kan, live waar het wenselijk is. Bij het
NPi staat de ‘constructive alignment’ hierbij centraal, om tot een
goede afstemming te komen van leerdoelen, onderwijsinhoud en
de manier van toetsing.
• live scholingsaanbod (indien mogelijk); waarin we reeds ruim 30
jaar ervaring hebben, met bewezen kwaliteit. Het live aanbieden
van onderwijs zal ook wenselijk blijven na de Corona-pandemie.
Bijvoorbeeld voor de scholing van diverse praktische vaardigheden. Ook merken we dat therapeuten en docenten het fijn vinden
om collega’s live te ontmoeten en in een stimulerende omgeving
te werken aan het verder professionaliseren. Precies zoals je
van het NPi gewend bent.
Daarnaast bieden we een mix van online (wetenschappelijke)
informatiediensten:
• de NPi-service: met referaten, literatuurlijsten en webcasts.
Makkelijk toegankelijk, prettig leesbaar neem je de relevante
informatie en een vertaalslag naar de praktijk snel tot je. Ruim
7.000 collega’s maken hier al gebruik van, zij waarderen de
service met een 8.
• het wekelijks nieuws of de nieuws app waarmee je kennis kan
nemen van relevante recente nieuwsberichten.
Om jou te helpen bij het kiezen van de best passende optie in ons
aanbod, hebben we de website opnieuw ingericht, zie www.npi.nl.
Om in de toekomst adviezen op maat te kunnen geven, heeft het NPi
in de afgelopen periode geïnvesteerd in data-analyse. Wil je hiervan
profiteren? Geef dan in MijnNPi jouw specifieke voorkeuren aan.
Het NPi staat voor je klaar om je te ondersteunen in deze roerige
tijden. Er liggen grote uitdagingen maar ook kansen bijv. om een
grote maatschappelijke impact te hebben nu er zo’n behoefte aan
professionals is die werken aan het verbeteren van het bewegend
functioneren en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Heb je
specifieke wensen? Laat het ons weten.
drs. Tinus Jongert, directeur NPi
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Alle thema-informatie
op één pagina

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

NPi-service per thema

Bovenaan het lijstje van manieren voor lifelong learning staat
het veel en vaak lezen van (wetenschappelijke) literatuur.
Ook hier maken wij het je 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 je dagelijks het landelijke zorgnieuws bij, dat je terugvindt in de NPi-nieuws app, de NPiservice en de e-mailattendering 'Wekelijks Nieuws'.

NPi.NL/BEKKENPROBLEMATIEK

Startpagina
Al deze informatie vindt je nu ook terug op de thematische
startpagina’s op onze website. Per thema tref je op de startpagina de meest recente referaten, webcasts én de nieuwsberichten aan. Onderaan deze pagina zie je de directe url.
De nieuwsberichten zijn voor iedereen toegankelijk; voor het
lezen van de referaten en het bekijken van de webcasts kun je
inloggen met je MijnNPi-account. Als je KNGF-lid bent met
een compleet lidmaatschap, kun je de referaten (inclusief het
archief) zonder kosten inzien; hiervoor maak je wel eerst een
MijnNPi-account aan.

NPi.NL/ARBEID-EN-BEDRIJF

NPi.NL/HART-VAAT-EN-LONGEN

NPi.NL/KINDEREN

NPi.NL/LYMFOLOGIE-EN-ONCOLOGIE

NPi.NL/MUSCULOSKELETAAL
NPi.NL/NEUROLOGIE

NPi.NL/OUDEREN
NPi.NL/PSYCHOSOMATIEK

NPi.NL/SPORTGEZONDHEIDSZORG

ZET JE KENNIS
IN BEWEGING
MET HET NPi
VOOR FYSIOTHERAPEUTEN, OEFENTHERAPEUTEN,
EN ERGOTHERAPEUTEN DIE ZICH
VERDER WILLEN PROFESSIONALISEREN
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CURSUSAANBOD

ALGEMEEN

MOTIVERENDE GESPREKSVOERING BIJ MENSEN
MET EEN CHRONISCHE AANDOENING
Cursusnr. 2003741 / 2103741

Klantenpanel

Doelgroep: paramedici.
Data

do. middag en -avond 14 okt. en vr. 15 okt. 2021.

Plaats

Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

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

VERVOLGCURSUS
‘MOTIVERENDE GESPREKSVOERING’
Cursusnr. 2104161
Doelgroep: paramedici.
Data

vr. middag en avond 5 nov. en za. 6 nov. 2021.

Plaats

Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

Wij zijn benieuwd naar jouw
mening over ons aanbod diensten
en producten en horen graag hoe
we onze dienstverlening kunnen
verbeteren. Niemand weet dat
beter dan onze klanten.

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

DE OVERGANG
Cursusnr. 2106132
Doelgroep: fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten.
Datum

vr. 26 nov. 2021.

Plaats

Hotel & Conferentiecentrum Landgoed Zonheuvel
te Doorn.

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

PRAKTIJKCURSUS HYDROTHERAPIE;
CASUS-GESTUURDE INTERVENTIE-TACTIEKEN
Cursusnr. 2104431
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.
Data

do. 4 nov. (incl. avond), vr. 5 nov, vr. 19 nov. (incl. avond)
en za. 20 nov. 2021.

Plaats

Sportcentrum De Zandstee te Bussum en
Squash & Wellness te Bussum.

Kosten € 1.240,- resp. € 1.115,- met NPi-kortingskaart.

AANDACHT VOOR DE WERKPLEK
Cursusnr. 2002431
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten.
Data

di. 21 sept. en di. 5 okt. 2021.

Plaats

Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

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

10 Algemeen, Arbeid en bedrijf

Doe mee met het
NPi-klantenpanel.
npi.nl/klantenpanel
Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 11

CURSUSAANBOD

BEKKENPROBLEMATIEK

MYOFASCIALE TRIGGERPOINTS IN DE
BEKKEN-BUIK-BILREGIO

MASTERCLASS ‘BEKKENBODEMKLACHTEN
NA EEN SEKSUEEL TRAUMA’
MASTER

Cursusnr. 2202531
Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en/of fysiotherapeuten die minimaal de basiscursus ‘Functiestoornissen
van de bekkenbodem in breed perspectief’ of de cursus
‘Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie’
hebben gevolgd en aanvullende scholing op dit terrein hebben
gevolgd (bijv. de vervolgcursussen ‘Functiestoornissen van de
bekkenbodem in relatie tot de darm’ en ‘Bekkenbodemklachten
en seksualiteit’ van het NPi).
Data

vr. middag en avond 21 jan. en za. 22 jan. 2022.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VERVOLGCURSUS ‘FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE
BEKKENBODEM IN RELATIE TOT DE DARM’
Cursusnr. 2101081
Doelgroep: Fysiotherapeuten die de cursus ‘Functiestoornissen
van de bekkenbodem in breed perspectief’ of de cursus
‘Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie’
hebben gevolgd en oefentherapeuten die in het register
‘bekkenoefentherapie’ zijn opgenomen. Geregistreerde
bekkenfysiotherapeuten kunnen desgewenst inschrijven
zonder verdere toegangseisen, maar ontvangen geen
accreditatiepunten voor het register bekkenfysiotherapeut.
Data

vr. ochtend, middag en avond 19 nov. en za. 20 nov.
2021.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTERCLASS ‘DRY NEEDLING IN DE
BEKKEN-BUIK-BILREGIO’
Cursusnr. 2104461

CLASS

Cursusnr. 2105101

MASTER
CLASS

Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten die de
tweedaagse cursus ‘Myofasciale triggerpoints in de bekkenbuik-bilregio’ hebben gevolgd óf die in het verleden de eendaagse cursus ‘Myofasciale triggerpoints in de bekken-buikbilregio’ hebben gevolgd én de aanvullende verdiepingsdag.
Data

vr. 17 sept., za. 18 sept. 2021 en za. 5 feb. 2022.

Plaats

Dry Needling Centrum Amsterdam.

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

Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten.
Datum

ma. 1 nov. 2021.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

OPLEIDING
KINDERBEKKENFYSIOTHERAPIE
Cursusnr. 2205461
Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten,
geregistreerde kinderfysiotherapeuten.
Data

Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats

Bilderberg hotel De Keizerskroon te Apeldoorn en
Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

Wil je Issue en het NPischolingsprogramma ontvangen,
dan kun je dat aangeven in MijnNPi bij
‘Mijn abonnementen’. Je kunt daar ook
kiezen of je de uitgaven online wilt
bekijken of op papier wilt ontvangen.

Volg het NPi ook op:
@paramedisch
facebook.com/paramedisch
instagram.com/paramedisch
linkedin.com/company/
nederlands-paramedisch-instituut
vimeo.com/npi

12 Bekkenproblematiek
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CURSUSAANBOD

HART, VAAT
EN LONGEN

HARTFALEN
(VOOR TWEEDELIJNS FYSIOTHERAPEUTEN)

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

Cursusnr. 2100592
Doelgroep: fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de tweede
lijn in een ziekenhuis of revalidatiecentrum waar hartpatiënten
worden begeleid in een revalidatieprogramma en die de NPicursus ‘Hartrevalidatie’ hebben gevolgd.
Data

vr. 19 nov (incl. avondprogramma) en za. 20 nov 2021.

Plaats

Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 595,- resp. € 535,- met NPi-kortingskaart.
Attentie: deze cursus is uitsluitend bedoeld voor fysiotherapeuten 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. 2104021

MASTER
CLASS

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

vr. 3 dec. 2021.

Plaats

Skillscentrum Erasmus MC (faculteit) te Rotterdam.

Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart.
NB: Deze masterclass vindt plaats in de snijzaal.

FYSIOTHERAPIE OP DE
INTENSIVE CARE-AFDELING
Cursusnr. 2100702
Doelgroep: fysiotherapeuten.

NIEUW!

Cursusnr. 2005551
Datum

do. middag en avond 9 sept 2021.

Plaats

Mercure Hotel Amsterdam West te Amsterdam.

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

ONLINE CURSUS ‘DE FYSIOTHERAPEUTISCHE
BEHANDELING VAN PATIËNTEN MET EEN POST
INTENSIVE CARE SYNDROOM (PICS) NA ONTSLAG
UIT HET ZIEKENHUIS’
Cursusnr. E0141085
Kosten € 99,-.
Zie: www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/e-learning-en-toetsen

MASTERCLASS ‘FYSIOTHERAPEUTISCHE
INTERVENTIES BIJ BEADEMDE (EN WEANENDE)
ICU ACQUIRED WEAKNESS PATIËNTEN’
MASTER
CLASS

Cursusnr. 2104911

Doelgroep: deze masterclass is alleen toegankelijk voor tweedelijns fysiotherapeuten die in het verleden de NPi-cursus
‘Fysiotherapie op de Intensive Care afdeling’ hebben gevolgd en
die ervaring hebben en werkzaam zijn op een IC met beademde
patiënten.
Datum

vr. 17 dec 2021.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

PERIFEER ARTERIEEL VAATLIJDEN EN TRAINING
Cursusnr. 2100474

Ingangsniveau: De cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten die
sinds kort op een Intensive Care-afdeling werken, geïnteresseerd 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.

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten,
oefentherapeuten.

Data

Kosten € 445,- resp. € 400,- met NPi-kortingskaart.

Plaats

do. 14 okt (incl. avond) en vr. 15 okt 2021. 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 4 uur in beslag. De cursist dient de e-learning
volledig doorlopen te hebben om aan de fysieke
bijeenkomsten deel te kunnen nemen.
Bilderberg Hotel de Keizerskroon te Apeldoorn.

Data

wo. 22 sept. en wo. 6 okt. 2021.

Plaats

Online.

BASISCURSUS FYSIOTHERAPIE BIJ MENSEN MET
LONGAANDOENINGEN
Cursusnr. 2105803 / 2105804
Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten,
oefentherapeuten.
Data

nr. 2105803: vr. 8 okt. 2021 (incl. avond).
nr. 2105804: za. 9 okt. 2021 (incl. avond).

Plaats

Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

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

Kosten € 595,- resp. € 540,- met NPi-kortingskaart.
14 Hart, vaat en longen
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CURSUSAANBOD

HART, VAAT
EN LONGEN

EXERCISE TRAINING BIJ MENSEN MET EEN
LONGAANDOENING

MASTERCLASS ‘NIET-LINEAIR GEPERIODISEERDE
INSPANNINGSTRAINING BIJ PATIËNTEN MET
ERNSTIGE COPD’
MASTER

Cursusnr. 2105841
Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten,
oefentherapeuten die de basiscursus ‘Fysiotherapie bij
longaandoeningen’ hebben gevolgd.
Datum

vr. 17 dec. (incl. avondprogramma).

Plaats

Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 360,- resp. € 325,- met NPi-kortingskaart.

REVALIDATIE BIJ MENSEN MET LONGAANDOENINGEN
Cursusnr. 2006041

NIEUW!

CLASS

Cursusnr. 2104521

Doelgroepen: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de
Basiscursus Fysiotherapie bij mensen met longaandoeningen
(voorheen: ‘COPD en astma’) van het NPi of een vergelijkbare
cursus hebben gevolgd en minimaal een half jaar werkervaring
met COPD-patiënten hebben.
Datum

vr. 15 okt. 2021.

Plaats

Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

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

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten en
oefentherapeuten die de Basiscursus Fysiotherapie bij mensen
met longaandoeningen (voorheen: ‘COPD en astma’) én de
cursus ‘Exercise training bij mensen met een longaandoening’
hebben gevolgd.

Doelgroep: oud-deelnemers van de NPi-cursus ‘COPD en
astma’.

Datum

za. 18 dec. 2021.

Kosten € 25,-.

Plaats

Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

Zie: npi.nl/e-learning

E-LEARNING ‘KNGF-RICHTLIJN COPD, WHAT’S NEW’
NIEUW!

Cursusnr. E0141092

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

BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2): MODULE ‘COPD’
Cursusnr. 2101511

WD!

VERNIEU

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die naast
‘Deel 1 van de beweegprogramma’s’ de Basiscursus
Fysiotherapie bij mensen met longaandoeningen (voorheen:
‘COPD en astma’) én de cursus ‘Exercise training bij mensen
met een longaandoening’ hebben gevolgd.
Datum

za. 18 sept. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

AIRWAY CLEARANCE TECHNIEKEN BIJ MENSEN
MET SPUTUMRETENTIE

E-learning bij
het NPi? Kijk op:
npi.nl/e-learning

Cursusnr. 2103891
Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten, oefentherapeuten.
Datum

vr. 10 dec. 2021.

Plaats

Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

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

16 Hart, vaat en longen

Laat je 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 NPicursussen
is een

8+!
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KINDEREN

DR. MONIQUE L’HOIR
klinisch pedagoog en
GZ-psycholoog/psychotherapeut (n.p.)

JACQUELINE LOHLE-AKKERSDIJK
MPPT, kinderfysiotherapeut

Een training over gedragsbeïnvloeding;
‘levenselixer’ voor de (kinder)fysio- en oefentherapeut
Als (kinder)fysiotherapeut krijg je frequent te maken met
kinderen en adolescenten met mentale/gedragsproblemen die
van grote invloed kunnen zijn op de behandeling. In deze training
staan we stil bij de problemen die dit voor de therapeut kan
geven. Extra scholing helpt om beter te kunnen inspelen op het
gedrag van deze kinderen, om de vragen van ouders te kunnen
beantwoorden en om gezamenlijk een oplossingsstrategie te
kiezen. Ook helpt het om hiermee praktisch aan de slag te gaan.
Een kinderfysiotherapeut is uiteraard geen pedagoog/psycholoog,
maar scholing kan helpen om praktische, relatief eenvoudige
gedragsgerichte methoden te kunnen toepassen. In de praktijk
zie je ook regelmatig kinderen en adolescenten met complexe
psychische, gedrags-, of opvoedproblemen. Deze kunnen invloed
hebben op de behandeling en zij kunnen tot stagnatie leiden.
Hierbij kun je tegen grenzen aanlopen en ondervind je problemen
bij een aanpak van een kind of een jongere in je behandelkamer. Tijdige doorverwijzing kan de behandeling van kinderen
ten goede komen.

18 Kinderen

Doel
Deze scholing leert je bovengenoemde problemen systematisch
in kaart te brengen, de ouders en het kind op een positieve manier
te betrekken en een gezamenlijke, werkzame oplossingsstrategie
te kiezen. Als (kinder)fysiotherapeut doe je veel wat een pedagoog
of psycholoog ook doet, maar vaak onbewust. Deze scholing helpt
om praktische, gedragsgerichte methoden toe te passen. Denk
hierbij aan klassieke en operante conditionering: bekrachtigen,
uitdoving, shaping, overcorrectie, chaining, response cost, stimuluscontrole en time-out. Veel kinderen hebben comorbiditeit, en
hoe bied je de beste zorg op maat?
Ouders als co-therapeut
Om ouders optimaal te kunnen betrekken, zorg je voor positieve,
transparante communicatie, toon je empathie en acceptatie. Elke
ouder heeft behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid. Na deze training lukt het je om deze gevoelens bij ouders te
vergroten, zodat zij hun kind beter kunnen stimuleren en co-therapeut worden van de fysiotherapeut. Het kind behoeden voor
fouten en invullen wat het kind denkt en voelt - wat overigens
vaak uit liefde gebeurt - doen veel (curling) ouders. Dat is niet zo
effectief en hoe buig je dit om?
Resultaatgericht
Het systematisch toepassen van elementen uit de leertherapie en
het betrekken van ouders, kan de behandeling van kinderen en
adolescenten ten goede komen. Het gezin kan ervan profiteren
en er wordt met meer plezier geoefend thuis. Als fysiotherapeut
ondervind je ook meer plezier bij het behandelen omdat de in deze
training geleerde technieken direct toepasbaar en effectief zijn.
En bovendien, de training is leuk en leerzaam; je leert van elkaar
en er wordt ook veel gelachen!
Wacht niet te lang en schrijf je in voor onze cursus!
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CURSUSAANBOD

KINDEREN

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN KINDEREN
Cursusnr. 2101051

SOLK BIJ KINDEREN
Cursusnr. 2105971

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data

wo. 1 dec. en wo. 22 dec. 2021.

Data

Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

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

SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN

GEDRAGSBEÏNVLOEDING BIJ KINDEREN,
THUIS EN IN DE PRAKTIJK

Cursusnr. 2104582

Cursusnr. 2105962

NIEUW!

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Doelgroep: (kinder)fysiotherapeuten.

Datum

wo. 17 nov. 2021.

Data

wo. middag en avond 14 sept. en 28 sept. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

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

SPORTREVALIDATIE BIJ KINDEREN

MOTIVERENDE GESPREKSVOERING BIJ KINDEREN
EN JONG VOLWASSENEN

Cursusnr. 2003651
Doelgroep: kinderfysiotherapeuten, oefentherapeuten, sportfysiotherapeuten.
Data

vr. middag en avond 24 sept. en za. 25 sept. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

NIEUW!

Cursusnr. 2105962

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, oefentherapeuten, kinderoefentherapeuten, ergotherapeuten.
Data

do. 30 sept. en vr. 1 okt. 2021.

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

Plaats

Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

LOOPPROBLEMEN BIJ KINDEREN

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

Cursusnr. 2105711
Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

MASTERCLASS ‘MOTORISCH ZELFBEELD BIJ
KINDEREN MET EN ZONDER DCD’
MASTER
CLASS

Cursusnr. 2105191
Data

Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

HOOFDPIJN BIJ KINDEREN

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.
Datum

vr. 10 dec. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

Cursusnr. 2105452
Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, oefentherapeuten, kinderoefentherapeuten, manueel therapeuten,
orofaciaal fysiotherapeuten.
Data

wo. 10 nov. en wo. 8 dec. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

20 Kinderen

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

Hoewel prostaatkanker veel voorkomt bij mannen met een leeftijd
boven de 70 jaar, is dit bij de meerderheid van deze mannen dit niet
de reden van overlijden3. De behandeling van prostaatkanker is
vaak succesvol en zelfs bij gemetastaseerde ziekte kan de ziekte
lang-durig onder controle gehouden worden met opeenvolgende
lijnen van behandeling. De medische behandelingen voor prostaatkanker kunnen bestaan uit radiotherapie, anti-hormoontherapie,
chirurgie of een combinatie daarvan. Deze behandelingen hebben
bijwerkingen die de kwaliteit van leven kunnen verminderen, zoals:
vermoeidheid, depressie, verandering in lichaamssamenstelling,
afname van botmassa, een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel,
incontinentie en verminderd fysiek functioneren. Onderzoek toont
aan dat beweeginterventies deze negatieve effecten van medische
behandelingen kunnen beperken of zelfs opheffen 4.
Zorgvraag
Een recente enquête onder Nederlandse mannen met prostaatkanker wees uit dat velen van hen weliswaar een positieve attitude
hebben ten opzichte van bewegen en het onderhouden van een
actieve leefstijl, maar dat zij ook barrières ervaren om te voldoen
aan de beweegnormen voor mensen met kanker. Vermoeidheid en
andere gezondheidsproblemen zijn daarbij de belangrijkste barrières; een kwart van de respondenten wil daarom graag begeleiding
van een fysiotherapeut (publicatie in voorbereiding).

TJENDO SAMUEL MSC
fysiotherapeut, klinisch epidemioloog
en personal trainer

DR. MARTIJN STUIVER
klinisch epidemioloog en
lector Functioneel Herstel bij Kanker

Exercise is Medicine bij
prostaatkanker
Internationale experts bevelen op basis van recent onderzoek
bewegen aan als onderdeel van de nieuwe behandelstandaard
bij kanker, ter ondersteuning van (secundaire) preventie,
behandeling en herstel. Hierbij wordt aanbevolen de “Exercise
is Medicine” (EIM) benadering te gebruiken, een methode die
gebaseerd is op routinematige screening, effectieve triage,
verwijzing en gepersonaliseerde training1. Ook prostaatkanker
(PCa), de meest voorkomende kanker bij mannen ouder dan
45 jaar2, blijkt bijzonder geschikt voor deze aanpak.

22 Lymfologie en oncologie

NEXT
Het Antoni van Leeuwenhoek en de Hogeschool van Amsterdam
ontwikkelden in het Next 2.0 project een handreiking voor fysiotherapeuten voor het voorschrijven van beweging voor mannen met
prostaatkanker, rekening houdend met hun specifieke gezondheidsrisico’s en problemen.
In de masterclass ‘Beweegprogramma prostaatkanker’ (zie pag. 27)
worden achtergronden, inhoud en toepassing van deze handreiking
besproken en geoefend. Vragen (en antwoorden) die daarbij centraal staan zijn: Welke FITT-factoren horen bij welke gewenste uitkomsten? Hoe bouw je een training op? Met welke risico’s moet je
rekening houden, in het bijzonder in de palliatieve fase? En hoe
screen je op die risico’s? Na deze masterclass is de deelnemer
goed voorbereid op het begeleiden van beweegprogramma’s voor
mannen met prostaatkanker.
Ingangsniveau voor deze masterclass: een basisscholing over
oncologie en fysiotherapie (bijv. Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden) én een scholing over de Standaard
Beweeginterventie Oncologie (bijv. Beweegprogramma’s: module
Oncologie).
1

2
3

4

Schmitz, K. H. et al. Exercise is medicine in oncology: Engaging clinicians to help
patients move through cancer. CA: A Cancer Journal for Clinicians 69, 468–484
(2019).
cijfersoverkanker.nl 23/02/2021.
Zdravkovic, Andrej, et al. "Effects of resistance exercise in prostate cancer
patients." Wiener klinische Wochenschrift (2020): 1-12.
Campbell, Kristin L., et al. "Exercise guidelines for cancer survivors: consensus
statement from international multidisciplinary roundtable." Medicine & Science
in Sports & Exercise 51.11 (2019): 2375-2390.
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LYMFOLOGIE
EN ONCOLOGIE

OPLEIDING
‘OEDEEMFYSIOTHERAPIE’

PRAKTIJKDAGEN LYMFOLOGIE
Cursusnr. 2104751 / 2104752

Cursusnr. 2100851

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten, huidtherapeuten.

Doelgroep: fysiotherapeuten.
Data

Zie de cursuskalender op www.npi.nl

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Data

Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats

Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

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

Kosten € 3.120,- resp. € 2.810,- met NPi-kortingskaart.

MASTERCLASS ‘THE ROLE AND TREATMENT OF
THE FASCIAL SYSTEM AS A PART OF LYMPHEDEMA
TREATMENT IN CANCER PATIENTS’
MASTER

VAARDIGHEIDSTRAINING OEDEEMTHERAPIE
Cursusnr. 2104941

Datum

ma. 11 okt. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

NIEUW!

Cursusnr. 2106261

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

CLASS

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

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

Datum

di. 2 nov. 2021.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

LIPOEDEEM: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING
Cursusnr. 2104801

D!

VERNIEUW

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

ONCOLOGISCHE CLIËNTEN:
FYSIOTHERAPEUTISCHE MOGELIJKHEDEN
Cursusnr. 2103034

Datum

vr. middag en avond 26 nov. en za. ochtend 27 nov.
2021.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 345,- resp. € 310,- met NPi-kortingskaart.

LYMFE-CASUÏSTIEK
Cursusnr. 2104811
Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.
Datum

ma. 15 nov. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

ZELFMANAGEMENT BIJ LYMFOEDEEM –
TEACH THE TEACHER
Cursusnr. 2204701
Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten, huidtherapeuten.
Data

vr. middag en -avond 28 jan., za. 29 jan. en
za. 12 mrt. 2022.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

Doelgroep: fysiotherapeuten.
Data

za. 25 sept., vr. middag en -avond 8 okt. en za. 9 okt.
2021.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

ONCOLOGIE EN FYSIOTHERAPIE IN DE
ZIEKENHUIS-SETTING
NIEUW!

Cursusnr. 2106101
Doelgroep: ziekenhuisfysiotherapeuten.
Data

Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats

Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

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

BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2):
MODULE ‘ONCOLOGIE’
Cursusnr. 2104132
Doelgroep: fysiotherapeuten die naast deel 1 van de beweegprogramma’s ook de cursus ‘Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’ of een vergelijkbare scholing
hebben gevolgd.
Data

do. middag en -avond 16 dec. en vr. 17 dec. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

LYMFOLOGIE
EN ONCOLOGIE

BEHOUD VAN FYSIEKE FITHEID TIJDENS
CHEMOTHERAPIE

MASTERCLASS ‘BEWEEGPROGRAMMA
PROSTAATKANKER’

Cursusnr. 2204351

NIEUW!

Cursusnr. 2106271

MASTER
CLASS

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Doelgroep: fysiotherapeuten, oncologiefysiotherapeuten.

Ingangsniveau: De cursist moet voldoen aan minimaal één van
de onderstaande voorwaarden:
• heeft een basisscholing betreffende oncologie en fysiotherapie gevolgd (bijv. de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten:
fysiotherapeutische 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’
an De Berekuyl afgerond;
• heeft de ‘Herstel en Balans’ scholing (van het IKNL) gevolgd.

Datum

za. 20 nov. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Data

vr. 21 jan. en za. ochtend 22 jan. 2022.

Plaats

Tergooi Ziekenhuis te Blaricum.

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

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

MASTERCLASS ‘MOVEMENT PREPARATION:
AN ESSENTIAL COMPONENT TO IMPROVE
THE SUCCESS OF FUNCTIONAL TRAINING
IN CANCER SURVIVORS’
MASTER
!
Cursusnr. 2106281

NIEUW

CLASS

Doelgroep: fysiotherapeuten, oncologiefysiotherapeuten.
Datum

za. 30 okt. 2021.

Plaats

Mercure Hotel Amsterdam West te Amsterdam.

Kosten € 190,- resp. € 170,- met NPi-kortingskaart.

METEN EN TESTEN IN DE ONCOLOGISCHE PRAKTIJK
Cursusnr. 2106012
Doelgroep: fysiotherapeuten, oedeemfysiotherapeuten,
oncologiefysiotherapeuten.
Data

wo. 17 nov. en wo. 8 dec. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE ZORG BIJ KANKER
Cursusnr. 2205041
Doelgroep: fysiotherapeuten, oedeemfysiotherapeuten en
geriatriefysiotherapeuten die een basisscholing over oncologie
en fysiotherapie hebben gevolgd en/of de nodige ervaring
hebben met het begeleiden van oncologische cliënten;
oncologiefysiotherapeuten.
Data

vr. 1 apr. en za. 2 apr. 2022.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTERCLASS ‘HOOFD-HALS ONCOLOGIE EN
LYMFOEDEEM: NIEUWE ONTWIKKELINGEN’ MASTER
Cursusnr. 2105622

vr. 15 okt. 2021.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Dagelijks
actuele
informatie

CLASS

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten, oncologiefysiotherapeuten, orofaciaal fysiotherapeuten.
Datum

Webinars bij
het NPi? Kijk op:
npi.nl/webinars

npi.nl/actueel/wekelijks-nieuws
npi.nl/actueel/blogs
npi.nl/actueel/npi-nieuws-app

Kosten € 250,- resp. € 225,- met NPi-kortingskaart.
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rijk bij mechanische krachtenverdeling (tensional integrity ‘tensegrity’), maar ook bij interoceptieve processen in het belang
van homeostaseregulatie. Door z’n innervatorische eigenschappen is de fascia pijngevoelig en draagt bij aan motorische en
autonome reflexen. De fascia is een trofisch medium dat onder
controle staat van het orthosympathische zenuwstelsel.
Moderne anatomische inzichten
In de afgelopen 20 jaar heeft het denken in fascia in de anatomie
veel terrein gewonnen. Dit denken is aanvullend op het klassieke
anatomische denken, dat uitgaat van separate anatomie (huid,
spieren, botten en gewichten). Auteurs als Jean-Claude
Guimberteau en Carla Stecco hebben het fascia-denken stevig op
de kaart gezet. Vanuit het vernieuwende inzicht is door onder
andere David Butler, Leon Chaitow en Robert Schleip een
praktische vertaalslag gemaakt naar de fysiotherapie. Fasciale
dysfuncties zijn in dit praktijk-denken een centraal begrip, waarbij
onderscheid gemaakt wordt in lokale, regionale en globale dysfuncties. Zij laten zien dat fysiotherapie de fascia als belangrijk
aangrijpingspunt kan nemen in de behandeling van patiënten met
musculoskeletale pijnklachten met een integratie van ‘hands-on’
en ‘hands-off’ strategieën.

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

Fysiotherapie en fascia
Fysiotherapie boogt op een rijke traditie van therapeutische
modaliteiten en methodieken die gebaseerd zijn op theorieën
over fascia. In de laatste decennia is een tendens binnen de
fysiotherapie waarneembaar waarbij er nog weinig ruimte is
voor dergelijke therapeutische modaliteiten. De focus is meer
komen te liggen op de psychosociale dimensie en er is minder
aandacht geweest voor de fysieke dimensie van menselijk functioneren. Soms is deze zelfs volledig op de achtergrond geraakt.
Het is wezenlijk om beide dimensies met elkaar te blijven verbinden en een holistisch fundament te hanteren om patiënten
met musculoskeletale pijn goed te kunnen begrijpen.
Het is nu juist een interessant gegeven dat de menselijke fascia
wordt beschouwd als een holistisch communicerend systeem.
In de fascia weerspiegelt zich de menselijke psychofysiologie.
De fascia is een biologisch zeer dynamisch en adaptief orgaan dat
alle andere organen met elkaar verbindt. Anatomisch zijn in de
fascia verschillende lagen te onderscheiden. De fascia is belang-
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Fasciale disfuncties
Reeds in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw is door Irvin Korr
het theoretisch concept ontwikkeld van het gefaciliteerde segment.
Vanuit dit concept konden klachtenpatronen van patiënten met
wervelkolom-gerelateerde pijnklachten worden begrepen. Pijn,
pijngevoeligheid, motorische en trofische dysfuncties werden
verklaard als gevolg van toegenomen spinosegmentale reflexactiviteiten. De ontregelende invloed op de weefseldoorbloeding door
het orthosympathische zenuwstelsel had hierin een belangrijke
plaats. Het theoretisch concept groeide uit tot een onderscheid in
lokale en segmentale dysfuncties. Het begrip autonome dysregulatie is door Wilfrid Jänig verder uitgewerkt. De gevolgen van de
segmentale dysregulaties manifesteerden zich in fascielagen
binnen het ontregelde segment – de segmentale stoornis: pijnlijke dysfuncties en verstoringen in de visco-elasticiteit van bindweefsel. Dit concept bood een verklaring voor de diagnostische
waarnemingen bij patiënten met aanhoudende pijnklachten.
Alhoewel het geen volledig sluitende wetenschappelijke onderbouwing heeft, zijn deelhypothesen voldoende evident. Persoonlijkemotionele ontregelingen met disfunctioneren van
pijnmodulerende systemen tot gevolg hebben negatieve consequenties voor de eigenschappen van de fascia.
Cursus ‘Fysiotherapie en fascia’
In de nieuwe NPi-cursus ‘Fysiotherapie en fascia’ (zie pag. 30)
wordt de fascia besproken in het perspectief van patiënten met
musculoskeletale pijn – wat is fascia en wat zijn fasciale dysfuncties? Praktische implicaties hiervan voor fysiotherapeutische
diagnostiek en therapeutische modaliteiten worden belicht en
gedemonstreerd. Dit denken heeft verstrekkende consequenties
voor de behandeling van patiënten met aspecifieke pijn, voor
oefenen, massage en mobiliseren.
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FYSIOTHERAPIE EN FASCIA
Cursusnr. 2106291

SNIJZAALDAG SCHOUDER
NIEUW!

Cursusnr. 2003661

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum

di. middag en avond 14 dec. 2021.

Datum

vr. 26 nov. 2021.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Plaats

UMC Utrecht, universiteitsgebouw ‘Stratenum’ te
Utrecht.

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

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

KNIEKLACHTEN: A STATE OF THE ART
Cursusnr. 2103721
Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, sportfysiotherapeuten, oefentherapeuten.
Data

vr. middag en avond 10 dec. en za. 11 dec. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

SCHOUDERKLACHTEN: A STATE OF THE ART
Cursusnr. 2103521
Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel
therapeuten, oefentherapeuten.
Data

wo. middag en avond 24 nov. en do. 25 nov. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

ONDERBEEN-, ENKEL- EN VOETKLACHTEN:
A STATE OF THE ART
Cursusnr. 2103731
Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, sportfysiotherapeuten, oefentherapeuten, podotherapeuten.
Data

vr. middag en avond 19 nov. en za. 20 nov. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

THORACALE PIJNSYNDROMEN
Cursusnr. 2104791
Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten.
Datum

di. middag en avond 9 nov. 2021.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

ELLEBOOGKLACHTEN: A STATE OF THE ART
SNIJZAALDAG KNIE
Cursusnr. 2103711
Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, oefentherapeuten.
Datum

vr. 12 nov. 2021.

Plaats

UMC Utrecht, universiteitsgebouw ‘Stratenum’ te
Utrecht.

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

SNIJZAALDAG ONDERBEEN, ENKEL EN VOET
Cursusnr. 2103791
Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, oefentherapeuten, podotherapeuten, podologen.
Datum

vr. 3 dec. 2021.

Plaats

UMC Utrecht, universiteitsgebouw ‘Stratenum’ te
Utrecht.

Cursusnr. 2100791
Doelgroep: fysiotherapeuten, handtherapeuten, manueel
therapeuten, sportfysiotherapeuten.
Data

vr. 5 nov. en vr. 19 nov. 2021.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

PATROONHERKENNING: NEK EN HOOFD
Cursusnr. 2102751
Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, orofaciaal
fysiotherapeuten, oefentherapeuten.
Datum

di. middag en avond 23 nov. 2021.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart.
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VAARDIGHEIDSTRAINING NEK / THORAX /
SCHOUDER / ELLEBOOG

NPi-OPLEIDING ‘HANDTHERAPIE’
Cursusnr. 2103921

Cursusnr. 2103421

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten.

Doelgroep: fysiotherapeuten.
Data

wo. 10 nov., wo. 24 nov. en wo. 8 dec. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Data

start di. 2 nov. 2021.

Plaats

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

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

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

TMD: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

MASTERCLASS HANDTHERAPIE ‘EARLY ACTIVE’
NABEHANDELING VAN FLEXORPEESLETSELS MASTER

Cursusnr. 2105601

Data

vr. 17 sept. en vr. 1 okt. 2021.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeuten.

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

Datum

vr. 18 nov. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

E-LEARNING ‘TINNITUS’
Cursusnr. E0740088
Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, orofaciaal
fysiotherapeuten.

MASTERCLASS HANDTHERAPIE
‘EXTENSORPEESLETSELS: PIP ZONE 3’
Cursusnr. 2105521

Kosten € 25,-.
Zie: www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/e-learning-en-toetsen

MASTERCLASS ‘HALSWERVELKOLOM GERELATEERDE
NEK- EN HOOFDPIJN, DUIZELIGHEID EN
OORSUIZINGEN’
MASTER
Cursusnr. 2105061

CLASS

Cursusnr. 2105381

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten.

CLASS

Doelgroep: fysiotherapeuten die reeds één of meerdere
nascholingscursussen op het gebied van de halswervelkolom
hebben gevolgd, manueel therapeuten, orofaciale fysiotherapeuten.

MASTER
CLASS

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeuten.
Datum

do. 9 dec. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS HANDTHERAPIE
‘FRACTUREN EN LUXATIES’
Cursusnr. 2105831

MASTER
CLASS

Datum

di. middag en avond 28 sept. 2021.

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeuten.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Datum

za. 18 sept. 2021

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

CURSUS ‘HANDTHERAPIE’
Cursusnr. 2100711
Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten.
Data
Plaats

wo. 22 sept., vr. middag en avond 8 okt. en za. 9 okt.
2021.
Snijzaal Radboudumc te Nijmegen en Hotel Papendal
te Arnhem.

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

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

MASTERCLASS HANDTHERAPIE
‘DE KINDERHAND’
Cursusnr. 2105431

MASTER
CLASS

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeuten.
Datum

Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 250,- resp. € 225,- met NPi-kortingskaart.
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MASTERCLASS HANDTHERAPIE
‘POLSKLACHTEN’
Cursusnr. 2105071

MASTER
CLASS

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeuten.
Datum

wo. 17 nov. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

KLINISCH-NEUROLOGISCH
ONDERZOEK
Cursusnr. 2102411
Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten.
Data

za. ochtend 6 nov. (online), vr. 17 dec. (incl. avond) en
za. 18 dec. 2021.

Plaats

online en Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

SKILLS LAB HANDTHERAPIE ‘POLSKLACHTEN’

NEUROREVALIDATIE OP EEN ZIEKENHUIS STROKE UNIT

Cursusnr. 2205631

Cursusnr. 2004991

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeuten.

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

Datum

wo. 9 mrt. 2022.

Data

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

vr. ochtend en middag 26 nov. en do. middag 2 dec.
2021.

Plaats

Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

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

SKILLS LAB HANDTHERAPIE ‘ARTROSE VAN DE HAND’
Cursusnr. 2205651
Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeuten.
Datum

ma. 31 jan. 2022.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 360,- resp. € 325,- met NPi-kortingskaart. Leden
van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis
Fysiotherapie (NVZF) krijgen € 40,- korting.

MASTERCLASS BALANS; EVIDENTIE EN
TOEPASSING IN DE NEUROREVALIDATIE
Cursusnr. 2104121

MASTER
CLASS

Doelgroepen: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en geriatriefysiotherapeuten

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten die de cursus ‘Neurorevalidatie/CVA’ of de Inhaalcursus
‘Neurorevalidatie/CVA’ hebben gevolgd. Tevens is deelname
mogelijk voor geriatriefysiotherapeuten. Tenslotte is het mogelijk deel te nemen voor therapeuten die niet de genoemde vooropleiding(en) hebben gevolgd maar aantoonbaar door andere
cursussen of studie op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de neurorevalidatie.

Data

vr. 17 sept., vr. 1 okt. en za. 9 okt. 2021.

Data

vr. 8 okt., za. 9 okt. en za. 6 nov. 2021.

Plaats

Mercure Hotel Amsterdam West, Fletcher
Wellness-Hotel Leiden en PCRR te Groningen.

Plaats

Hotel de Bilderberg te Oosterbeek en Sint
Maartenskliniek te Nijmegen.

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

REUMATISCHE AANDOENINGEN
Cursusnr. 2000411

WD!

VERNIEU

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

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

MASTERCLASS
‘UPPER AND LOWER LIMB TENDINOPATHIES’ MASTER
Cursusnr. 2203111

CLASS

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, sportfysiotherapeuten.
Data

Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart.
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I.v.m. de Corona-maatregelen is de planning van de
Neurorevalidatie cursussen 2021-2022 (met praktijk)
nog niet duidelijk. Je kunt jezelf als belangstellende
opgeven op de betreffende cursuspagina.

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 35

NEUROLOGIE

JIP KAMPHUIS MSC
Fysiotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper,
Sint Maartenskliniek Nijmegen
Cursusleider/docent neurorevalidatie NPi,
thema-expert neurologie NPi

Trainen van balans en loopvaardigheid
na een CVA
“Kan ik weer zelfstandig en veilig lopen? “Dit is een belangrijke
hulpvraag van veel patiënten na een CVA. Hiervoor zijn drie
randvoorwaarden te onderscheiden; onafhankelijkheid van het
lopen, het looppatroon en het loopaanpassingsvermogen.
Onlangs is een leidraad gepresenteerd vanuit de werkgroep
Hersenletsel Revalidatie (VRA) over de complexe samenhang
tussen balanscontrole en motorische controle van beide benen.
In drie artikelen wordt een theoretisch framework over herstel
van loopvaardigheid beschreven en een praktisch keuzemodel
gepresenteerd voor een trainingsprogramma op maat. Samen
met het systeemmodel voor balanscontrole (Shumway-Cook
and Woollacott, 2017) vormt dit het theoretisch kader van de
NPi ‘Masterclass Balans; evidentie en toepassing in de neurorevalidatie’.
Balanscontrole is een zeer belangrijke determinant voor zelfstandig lopen alsook voor het loopaanpassingsvermogen in dynami-
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sche situaties en daarmee een belangrijke focus binnen de revalidatiebehandeling na CVA. De mate waarin de romp kan worden
gecontroleerd is sterk bepalend voor de stabalans en deze is op
zijn beurt de belangrijkste determinant voor een zelfstandige
loopfunctie. Opvallend is dat een goede selectieve controle van
het paretische been niet noodzakelijk is voor een zelfstandige
loopfunctie. De mate van motorische controle is wel bepalend voor
veiligheid van het lopen; bijvoorbeeld tijdens balansverstoringen
waarbij een opvangpas nodig is om niet te vallen.
Het loopaanpassingsvermogen is de mogelijkheid om aan te
passen aan de omgeving, zoals het vermijden van obstakels of het
lopen op een oneffen ondergrond. Het vraagt om een goede timing
en positie van de voetplaatsing om het zwaartepunt binnen het
veranderende steunvlak te controleren.
Balanstraining kan de balanscontrole na CVA verbeteren; verschillende systematische reviews laten zien dat een balansverbetering
kan optreden bovenop het spontane balansherstel. Training is het
meest effectief als deze taakspecifiek is en dit geldt voor de drie
aspecten die tezamen de balanscontrole vormen: steady state,
pro-actieve en reactieve balans. De herstelmechanismen die ten
grondslag liggen aan een verbeterde balanscontrole zijn verbetering van de rompbalans, verbetering van balanscontrole door
compensatie middels het niet-paretische been en vermindering
van ‘learned non-use’ van het paretische been. Deze trainingsprincipes vormen de motorische basis voor het samenstellen van
een trainingsprogramma op maat voor mensen na CVA.
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OUDEREN

MOTORIEK VAN DE OUDER WORDENDE MENS

Plaats

Cursusnr. 2100651
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.
Data

ma. 1 nov., ma. 15 nov. en ma. 29 nov. 2021.

Plaats

Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

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

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN FYSIEKE
TRAINING BIJ OUDEREN

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

VERVOLGCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’
Cursusnr. 2100661 / 2100662
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten.
Data

nr. 2100661: ma. 6 sept., do. 30 sept., vr. 15 okt.,
vr. 12 nov. en vr. 10 dec. 2021.
nr. 2100662: vr. 17 sept., ma. 4 okt., ma. 1 nov.,
ma. 15 nov. en vr. 17 dec. 2021.

Plaats

Fletcher Hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

Cursusnr. 2104381 / 2204381
Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, oefentherapeuten.
Data

Plaats

nr. 2104381: do. 7 okt., wo. 13 okt. en ma. ochtend
6 dec. 2021.
nr. 2204381: di. 2 nov., di. 9 nov. 2021 en di. ochtend
25 jan. 2022.
Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

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

Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze en Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

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

VALPREVENTIE EN VALTRAINING:
PROGRAMMA ‘VALLEN VERLEDEN TIJD’
Cursusnr. 2101161 / 2101162
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.
Data

nr. 2101161: vr. middag en avond 12 nov. en
za. 13 nov. 2021.
nr. 2101162: vr. middag en avond 10 dec. en
za. 11 dec. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem en Sint Maartenskliniek te
Nijmegen.

OSTEOPOROSE: PREVENTIE, BEHANDELING
EN BEGELEIDING
Cursusnr. 2100421
Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten,
ziekenhuisfysiotherapeuten, oefentherapeuten.
Data

vr. 10 sept. en ma. 13 sept. 2021.

Plaats

Fletcher Hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

SARCOPENIE, VOEDING EN TRAINING IN DE
GERIATRIE

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

VERDIEPINGSCURSUS ‘VALLEN VERLEDEN TIJD’
Cursusnr. 2105581
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de NPicursus ‘Valpreventie en valtraining’ hebben gevolgd.
Datum

za. 18 dec. 2021.

Plaats

Sint Maartenskliniek te Nijmegen.

Cursusnr. 2105794 / 2105795
Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten,
ziekenhuisfysiotherapeuten, diëtisten, oefentherapeuten.
Datum

nr. 2105794: ma. 27 sept. 2021.
nr. 2105795: ma 25 okt. 2021.

Plaats

Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

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

BASISCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’

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

FYSIOTHERAPIE BIJ PERIFEER VESTIBULAIRE
DUIZELIGHEID
Cursusnr. 2100893 / 2200891
Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten,
manueel therapeuten, orofaciaal fysiotherapeuten.
Data

nr. 2100893: vr. middag en avond 17 dec. en
za. 18 dec. 2021.
nr. 2200891: vr. middag en avond 14 jan. en
za. 15 jan. 2022.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Cursusnr. 2100672
Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten.
Data
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OUDEREN

PSYCHOSOMATIEK

MASTERCLASS ‘ADVANCED REHABILITATION
FOR VESTIBULAR DISORDERS AND
CERVICOGENIC DIZZINESS’
MASTER
Cursusnr. 2104071

CLASS

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten,
manueel therapeuten en orofaciaal fysiotherapeuten die de
NPi-cursus ‘Fysiotherapie bij perifeer vestibulaire duizeligheid’
of een vergelijkbare scholing hebben gevolgd, dan wel een
ruime praktische ervaring hebben met patiënten met duizeligheidsklachten.
Data

vr. 8 okt. en za. 9 okt. 2021.

Plaats

Mercure Hotel Amsterdam West te Amsterdam.

SLAAP EN HERSTEL
Cursusnr. 2106072
Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeuten, oefentherapeuten, psychosomatisch oefentherapeuten.
Data

vr. 10 sept. en vr. 24 sept. 2021.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MOBILIZING AWARENESS®:
SENSOMOTORISCHE REËDUCATIE
Cursusnr. 2102371 / 2002371

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

Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeuten, revalidatiefysiotherapeuten, oefentherapeuten.

STRESSGERELATEERDE KLACHTEN:
A STATE OF THE ART

Data

nr. 2102371: ma. middag en avond 29 nov.,
di. 30 nov. en wo. 1 dec. 2021.
nr. 2002371: do. middag en avond 2 dec.,
vr. 3 dec. en za. 4 dec. 2021.

Plaats

Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

Cursusnr. 2204201
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.
Datum

do. middag en avond 13 jan. 2022.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 735,- resp. € 660,- met NPi-kortingskaart.

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

LICHAAMSBEWUSTWORDING EN
STRESSMANAGEMENT
Cursusnr. 2201101

VERVOLGCURSUS
‘MOBILIZING AWARENESS® – 3E TRAP’
Cursusnr. 2003061
Data

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.
Data

vr. middag en avond 14 jan. en za. 15 jan. 2022.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

GRIP OP (CHRONISCHE) PIJN EN VERMOEIDHEID
Cursusnr. 2104931

ma. middag en avond 6 dec., di. 7 dec. en wo. 8 dec.
2021.

VERVOLGCURSUS
‘MOBILIZING AWARENESS® – 5E TRAP’
Cursusnr. 2003461
Data

do. middag en avond 9 dec., vr. 10 dec. en
za. 11 dec. 2021.

Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeuten, revalidatiefysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten,
oefentherapeuten, ergotherapeuten.
Data

vr. 26 nov. en vr. 10 dec. 2021.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

Bekijk referaten,
webcasts en
themaberichten op
npi.nl/psychosomatiek
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SPORTGEZONDHEIDSZORG

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN
OEFENTHERAPIE
Cursusnr. 2100051
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten.
Data

ma. 20 sept., di. 5 okt. en ma. middag 29 nov. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET
CHRONISCHE AANDOENINGEN (DEEL 1)
Cursusnr. 2103252 / 2103253
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.
Data

Plaats

nr. 2103252: wo. ochtend, middag en avond 22 sept.
en za. 2 okt. 2021.
nr. 2103253: do. ochtend, middag en avond 30 sept.
en za. 9 okt. 2021.
Hotel Papendal te Arnhem.

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

BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET
CHRONISCHE AANDOENINGEN (DEEL 2)
Cursusnr. 2101501 / 2101511 / 2101531 / 2104132
Module ‘Artrose’ nr. 2101501
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die deel 1
van de beweegprogramma’s voor mensen met chronische
aandoeningen hebben gevolgd.

Data

wo. middag en avond 1 dec. en do. 2 dec. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart.
Module ‘Oncologie’ nr. 2104132
Doelgroep: fysiotherapeuten die deel 1 van de beweegprogramma’s voor mensen met chronische aandoeningen hebben
gevolgd, alsmede de cursus ‘Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’ of een vergelijkbare (basis)scholing
over oncologie en fysiotherapie.
Data

do. middag en avond 16 dec. en vr. 17 dec. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN
Cursusnr. 2104582
Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, oefentherapeuten.
Datum

wo. 17 nov. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

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

Cursusnr. 2105271

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Data

do. middag en avond 2 dec. en vr. 3 dec. 2021.

Datum

Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart.
Module ‘COPD’ nr. 2101511
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de
‘Basiscursus Fysiotherapie bij mensen met longaandoeningen’
en de cursus ‘Exercise training bij mensen met een longaandoening’ of in het verleden de cursus ‘COPD en astma’, alsmede deel 1 van de beweegprogramma’s hebben gevolgd.
Datum

18 sept. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart.
Module ‘Diabetes mellitus’ nr. 2101531
Doelgroep: fysiotherapeuten die deel 1 van de beweegprogramma’s voor mensen met chronische aandoeningen hebben gevolgd.

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

Wil je Issue en
het NPi-scholingsprogramma ontvangen,
dan kun je dat aangeven in MijnNPi bij
‘Mijn abonnementen’. Je kunt daar
ook kiezen of je de uitgaven online wilt
bekijken of op papier wilt ontvangen.

MijnNPi; voordeel voor vaste klanten!
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SPORTGEZONDHEIDSZORG

MASTERCLASS ‘TENDINOPATHIEËN
IN DE SPORT’
Cursusnr. 2105511

MASTER
CLASS

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, oefentherapeuten.
Datum

do. 4 nov. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Lifelong learning
• Van losstaand scholingsaanbod tot scholing
ingebed in leerlijnen.
• Veel mogelijkheden voor maatwerk
& persoonlijke leertrajecten.

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

MASTERCLASS ‘SPIERFYSIOLOGIE, TRAINING EN
STRETCHING, VAN LAB NAAR OEFENZAAL’ MASTER
Cursusnr. 2105681

CLASS

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.
Datum

za. 18 sept. 2021.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

Volg het NPi ook op:
Zie voor de cursusvoorwaarden:
npi.nl/algemene-voorwaarden

@paramedisch
facebook.com/paramedisch
instagram.com/paramedisch
linkedin.com/company/
nederlands-paramedisch-instituut
vimeo.com/npi

44 Sportgezondheidszorg

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 45

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender
en inschrijfformulieren zie

NOG ENKELE PLEKKEN VRIJ BIJ
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‘THE ROLE OF EXERCISE IN
ONCOLOGY REHABILITATION:
NEW INSIGHTS’
• 7 mei 2021
GEHAVEND IN GROEI; BEJEGENING VAN
KINDEREN MET EEN BELAST LEVEN
• 12 mei en 26 mei 2021
MUSCULOSKELETALE PIJNKLACHTEN
• 18 mei 2021 (middag en avond)
BEWEGEN EN BEWOGEN WORDEN;
BENADERINGSWIJZEN VAN MENSEN
MET EEN PSYCHIATRISCHE
AANDOENING
• 19 mei en 2 juni 2021

JUNI

MEI

VOORJAARSCURSUSSEN 2021

LAGE-RUGPIJNKLACHTEN: A STATE OF
THE ART
• 4 juni en 18 juni 2021
MYOFASCIALE PIJN: DIAGNOSTIEK EN
BEHANDELING VAN MYOFASCIALE
TRIGGERPOINTS
• 4 juni (incl. avond) en 5 juni 2021
DE IMPACT VAN TECHNOLOGIE OP
GEZONDHEID EN WAT JE ER AAN
KUNT DOEN
• 5 juni 2021
VAARDIGHEIDSTRAINING LAGE-RUG /
HEUP / KNIE
• 9 juni, 16 juni en 30 juni 2021

GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIES BIJ KINDEREN MET
OVERGEWICHT
• 20 mei (middag en avond) en 24 juni
2021 (middag en avond)

‘NIEUWE PRINCIPES EN CONCEPTEN
OVER SPORTREVALIDATIE EN RETURN
TO PLAY NA EEN VOORSTE KRUISBANDLETSEL’
• 10 juni 2021

‘FYSIEKE ACTIVITEIT VOOR DE
OLDER LOW PHYSICAL PERFORMER
(OLOPP): ETIOLOGIE, KLINIMETRIE,
MODALITEITEN EN OEFENTHERAPIE’
• 20 mei en 21 mei 2021

SPORTREVALIDATIE: SPECIALISATIE
KRACHT
• 11 juni (middag en avond) en zaterdag
12 juni 2021

EXERCISE TRAINING BIJ MENSEN MET
EEN LONGAANDOENING
• 29 mei 2021 (incl. avond)

HIGH-INTENSITY INTERVAL TRAINING
(HIT) BIJ KINDEREN
• 16 juni 2021

•

‘HAMSTRINGLETSELS IN DE SPORT’
17 juni 2021

SPORTREVALIDATIE
18 juni (middag en avond), 19 juni, 2 juli
(middag en avond) en 3 juli 2021

•

GEDRAGSVERANDERING BIJ CLIËNTEN;
EEN TRAINING VOOR PARAMEDICI
• 21 juni (incl. avond) en 22 juni 2021

Ook veel
mogelijkheden online:
npi.nl/webinars
npi.nl/webcasts
npi.nl/e-learning

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN
TRAININGSLEER BIJ DE REVALIDATIEPATIËNT
• 23 juni en 7 juli 2021
SPORTREVALIDATIE: SPECIALISATIE
UITHOUDINGSVERMOGEN
• 25 juni (middag en avond) en
26 juni 2021

masterclass
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Klantenpanel
Wij zijn benieuwd naar jouw mening over ons
aanbod diensten en producten en horen graag
hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren.
Niemand weet dat beter dan onze klanten.

Doe mee
met het
NPiklantenpanel
npi.nl/klantenpanel

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

