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VOORWOORD

Het NPi:
professionaliseren
in beweging
In dit NPi-Scholingsprogramma presenteren wij u met trots het
cursusaanbod voor de eerste helft van 2015. We presenteren ze
u thematisch, volgens de tien thema’s die u inmiddels van ons
gewend bent. Bij alle thema’s sluiten we aan bij de steeds
hogere eisen die aan u als professional worden gesteld.

Want op vele vlakken gaan de ontwikkelingen steeds sneller: wetenschap en technologie, maar ook maatschappelijk. De budgetten
lopen terug en er worden steeds hogere eisen gesteld aan kwaliteit
en verslaglegging. Bij patiënten krijgt u steeds vaker te maken met
complexe problematiek door de toename van het aantal ouderen,
chronisch zieken en het aantal mensen met multi-morbiditeit.
Daarnaast worden zorg en preventie steeds meer geïntegreerd
aangeboden. Het nieuwe beroepsprofiel besteedt zelfs specifiek
aandacht aan de rol die fysiotherapeuten kunnen bekleden bij preventie. Tevens krijgt u te maken met de terugtredende overheid, de
nadruk op zelfmanagement en de hervorming van de langdurige
zorg (van AWBZ naar Wlz - Wet langdurige zorg) met een belangrijke
taakverschuiving van de landelijke overheid naar gemeenten.
Voor professionals die zich snel aanpassen aan de veranderende
omstandigheden en die op de juiste wijze technologische hulpmiddelen inzetten, zoals e-coaching (desktop) en m-coaching (smartphone), ontstaan nieuwe kansen. Die kansen ontwikkelen verder
via ‘mobile devices’ als smartwatches en Google Glass.
Ook ontstaan nieuwe financieringsmodellen. Naast de traditionele
vergoeding vanuit AWBZ/zorgverzekeraars komen er nieuwe mogelijkheden bij, bijvoorbeeld via schadeverzekeringen, gemeenten,
private partijen, fondsen en zelfs via crowdfunding. Binnen het
wetenschappelijk onderzoek is crowdfunding al enige tijd gebruikelijk; denk aan initiatieven als de Roparun, Alpe d'Huzes en recent
de ice bucket challenge voor ALS.

COLOFON

Om op efficiënte wijze in te kunnen spelen op deze actuele ontwikkelingen is ‘life long learning’ van essentieel belang. Door uw
kennis actueel te houden, kunt u het beste inspelen op de snelle

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: 24.500 exemplaren.
Beide uitgaven zijn ook te vinden
op de website van het NPi:
www.npi.nl
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veranderingen waarmee u te maken krijgt. Gelukkig ontwikkelt het
onderwijs zich ook in een hoog tempo; de inzet van technologie
maakt het mogelijk om op efficiënte wijze bij te blijven - onafhankelijk van tijd en plaats.
Het NPi investeert om de snelle (technologische) ontwikkelingen
in haar dienstenaanbod mee te nemen. Met e-learning, webcasts,
webinars en natuurlijk de NPi-service, de app en het digitale wekelijks nieuws, zorgt het NPi dat u op een eenvoudige wijze bij kan
blijven. Zo kan kennisoverdracht steeds meer op afstand plaatsvinden. Daar waar contacturen nodig zijn, zullen deze meer interactief zijn, met specifieke aandacht voor het toepassen van kennis,
analyseren, combineren, synthetiseren en evalueren. Dit schept
ook gerichte mogelijkheden voor het werken met patiënten en
multidisciplinair samenwerken.
Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden van ‘virtual classrooms’ en in 2015 investeren we in de ontwikkeling van een learning
lab: een innovatieve onderwijsomgeving om technologische ontwikkelingen te testen en voor u toepasbaar te maken. Bij al deze
nieuwe ontwikkelingen is ons uitgangspunt dat ze aansluiten bij
de cursusactiviteiten waarmee u al jaren vertrouwd bent en die
cursisten zeer hoog waarderen.
Tinus Jongert, hoofdredacteur
Directeur NPi, Lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende
omgeving, Haagse Hogeschool
tinus.jongert@npi.nl

Contact
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
T 033 421 61 00
F 033 421 61 90
I www.npi.nl
E info@npi.nl
twitter.com/paramedisch
www.youtube.com/videosnpi

Scan de QR-codes in deze
uitgave met een QR-reader
op uw smartphone of tablet.
Zo komt u rechtstreeks
bij de juiste webpagina.

Vormgeving
Idem Dito, Kampen
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ALGEMEEN,
ARBEID EN BEDRIJF

BEHEERSMODELSCHOLING –
IN GESPREK OVER GOEDE ZORG
Cursusnr. 1502871
Doelgroep: deelname aan deze scholing is alleen mogelijk voor
fysiotherapeuten uit praktijken of instellingen die een beheersaudit hebben gehad waarvan de uitslag negatief is, met als consequentie dat een verbetertraject dient te worden doorlopen
waar deze driedaagse scholing deel van uitmaakt.
Data

Plaats

In 2015 worden diverse cursussen ‘In gesprek over
goede zorg’ gepland. De planning van de scholingsdata geschiedt op basis van het aantal fysiotherapiepraktijken / fysiotherapeuten dat zich voor de scholing
aanmeldt.

MOTIVERENDE GESPREKSVOERING BIJ MENSEN MET
EEN CHRONISCHE AANDOENING
Cursusnr. 1503741 / 1503742
Doelgroep: paramedici die met mensen met een chronische
aandoening werken.
Data

nr.1503741: wo. middag en -avond 11 en
do. 12 mrt 2015.
nr.1503742: wo. 8 apr. en do. 9 apr. 2015.

Plaats

nr. 1503741: Bilderberg hotel de Buunderkamp
te Wolfheze.
nr.1503742: WestCord hotel te Delft.

Kosten € 435,- resp. € 395,- met NPi-kortingskaart.

Postillion Hotel Arnhem.

Kosten € 750,- per deelnemer.
Voor nadere informatie zie de website van het NPi:
www.npi.nl/beheersmodel

FYSIOTHERAPIE: KUNST EN KUNDE
Cursusnr. 1500741 / 1500742
Doelgroep: fysiotherapeuten en andere geïnteresseerde
paramedici.
Datum

nr. 1500741: za. 21 mrt. 2015.
nr. 1500742: za. 6 juni 2015.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 195,- resp. € 175,- met NPi-kortingskaart.
Attentie: Voor een aantal NPi-cursussen vormt deze dag de
eerste cursusdag. Als u deze dag na 2005 heeft gevolgd, kan
de toenmalige cursusinhoud als afzetpunt gelden. Bij eerdere
datum van participatie adviseren we u deelname aan deze dag.
Deze dag kan uiteraard ook als op zichzelf staande cursusdag
worden gevolgd.

VERVOLGCURSUS
‘MOTIVERENDE GESPREKSVOERING’
Cursusnr. 1504163
Doelgroep: Paramedici die de cursus Motiverende gespreksvoering bij mensen met een chronische aandoening hebben
gevolgd.
Data

ma. middag en -avond 30 mrt. en di. 31 mrt. 2015.

Plaats

Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

Kosten € 435,- incl., resp. € 395,- met NPi-kortingskaart.

AANDACHT VOOR DE WERKPLEK
Cursusnr. 1502431
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten.
Data

do. 15 jan. en 29 jan. 2015.

Plaats

Bilderberg hotel de Buunderkamp te Wolfheze.

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

GEDRAGSVERANDERING BIJ CLIËNTEN;
EEN TRAINING VOOR PARAMEDICI
Cursusnr. 1500641
Doelgroep: paramedici.
Data

wo. 1 apr. (inclusief avondprogramma)
en do. 2 apr. 2015.

Plaats

Bilderberg Residence Groot Heideborgh te Garderen.

Kosten € 555,- resp. € 495,- met NPi-kortingskaart.
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Maak gebruik van het
uitgebreide zoekfilter in
de NPi-cursuskalender
op www.npi.nl
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BEKKENPROBLEMATIEK

VERVOLGCURSUS ‘FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE
BEKKENBODEM IN RELATIE TOT DE DARM’
Cursusnr. 1501081
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Data

vr. 6 feb. en za. 7 feb. 2015.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VERVOLGCURSUS ‘BEKKENBODEMKLACHTEN EN
SEKSUALITEIT’
Cursusnr. 1500161
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Data

vr. 23 jan., vr. 6 mrt. en za. 21 mrt. 2015.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

de vier
voordelen
W W W. F YS I O 4 D E E L . N L

FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE BEKKENBODEM
BIJ KINDEREN
WACHT
Cursusnr. 1501811

LIJST

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten.
Data

vr. middag en -avond 16 jan., za. 17 jan. en
za. 7 feb. 2015.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MYOFASCIALE TRIGGERPOINTS IN DE
BEKKEN-BUIK-BILREGIO
Cursusnr. 1502531
Doelgroep: (bekken-)fysiotherapeuten.
Data

wo. 20 mei en wo. 17 juni 2015.

Plaats

Bilderberg Hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 440 resp. € 395 met NPi-kortingskaart.

Bekijk alle cursussen
in het themagebied
'Bekkenproblematiek'
op www.npi.nl/bekken

• Financieel voordeel
• Betrouwbaarheid
Fysio4deel is een
netwerk speciaal voor
fysiotherapeuten.
Het netwerk heeft
interessante inkoopvoordelen kunnen afspreken
voor alle aangesloten
fysiotherapeuten;
voordelen op het gebied
van scholing, verzekeringen, kantoorartikelen,
trainingsapparatuur
en vele andere

• Exclusiviteit
• Gemak
praktijkbenodigdheden.
Wanneer u zich aansluit
bij Fysio4deel, kunt u
gebruik maken van al
deze voordelen.
Het lidmaatschap van
Fysio4deel is mogelijk
voor alle fysiotherapiepraktijken en fysiotherapie afdelingen in
instellingen. Wanneer
de praktijk of fysiotherapieafdeling lid is van
Fysio4deel kunnen zowel
de praktijkeigenaren als
alle fysiotherapeuten in
loondienstverband óók
gebruik maken van de
vele voordelen van het
fysiotherapeuten netwerk.
Fysio4deel biedt naast
financieel voordeel
ook betrouwbaarheid,
exclusiviteit en gemak.
En dat scheelt tijd en geld.
Kijk voor meer informatie
en aanmelding op
www.fysio4deel.nl
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HART, VAAT
EN LONGEN

JUULTJE SOMMERS, MSC.
Fysiotherapeut AMC Amsterdam
Cursusleider/docent NPi

Fysiotherapie op de Intensive Care:
betere implementatie mogelijk en
nodig
Fysiotherapie bij beademde IC-patiënten kan veilig en effectief
zijn, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De onlangs ontwikkelde Evidence Statement voor fysiotherapie op de Intensive
Care bevat aanbevelingen voor de praktijk en in de vernieuwde
NPi-cursus ‘Fysiotherapie op de Intensive Care-afdeling’ komen
deze wetenschap en praktijk samen aan bod.
Jaarlijks worden in Nederland 80.000 patiënten op een Intensive
Care-afdeling (IC) behandeld. De overlevingskansen van ICpatiënten zijn sterk toegenomen, maar veel van deze patiënten
houden langdurig lichamelijke en psychosociale klachten
(Herridge 2011, Schaaf van der 2009, Needham 2012). In 2012
gaf de Society of Critical Care Medicine aan dit symptomencomplex de naam ‘post-intensivecaresyndroom’ (PICS).
Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat het zoveel mogelijk
bekorten van bedrust en inactiviteit effectief zijn om de negatieve
effecten van bedrust, inactiviteit en de kritieke ziekte te voorkomen en te verminderen (Bourdin 2010, Burtin 2009, Schweickert
2009, Needham 2008). Recent wetenschappelijk onderzoek toont
bovendien aan dat fysiotherapie effectief en veilig kan zijn voor
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beademde IC-patiënten. Deze uitkomsten worden nog onvoldoende geïmplementeerd in Nederlandse ziekenhuizen.
De onlangs ontwikkelde Evidence Statement (ES) voor fysiotherapie op de Intensive Care (Sommers 2013) en de NPi-cursus
‘Fysiotherapie op de Intensive Care-afdeling’ kunnen bijdragen
aan een betere implementatie. De ES bevat aanbevelingen voor
het diagnostisch en therapeutisch proces, over interventies en
over het gebruik van klinimetrie volgens de ICF (van het bewegend
functioneren). De ES voorziet in veiligheidscriteria voor het veilig
mobiliseren en activeren van IC-patiënten. Binnen het diagnostisch proces worden aanbevelingen gegeven voor het screenen op
rode vlaggen. Tevens worden meetinstrumenten aanbevolen voor
diagnostiek naar functiestoornissen en beperkingen in activiteiten. Deze coreset aan meetinstrumenten is toepasbaar in de
gehele klinische setting en op de IC-nazorg poli. Hierdoor kan het
volledige revalidatieproces gemonitord worden.
De internationale erkenning van het PICS-syndroom heeft er ook
voor gezorgd dat voorlichtings- en revalidatiemateriaal is ontwikkeld om de symptomen al vroegtijdig bij de patiënt te herkennen.
Recente ontwikkelingen binnen de pre- en postoperatieve zorg
hebben een bijdrage geleverd aan het optimaliseren van de zorg
voor IC-patiënten. Zo vinden pre-, maar ook perioperatieve IMTtrainingen plaats en wordt de voeding geoptimaliseerd en aangepast aan de activiteiten die bij een IC-patiënt plaatsvinden.
Indien u kennis wilt nemen van actuele ontwikkelingen op het
gebied van de fysiotherapie op de intensive care, of wilt werken
conform de Evidence Statement, volg dan de vernieuwde NPi
cursus ‘Fysiotherapie op de Intensive Care-afdeling’.
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HARTREVALIDATIE
Cursusnr. 1500491
Doelgroep: fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de tweede
lijn in een ziekenhuis of revalidatiecentrum waar hartpatiënten
worden begeleid in een revalidatieprogramma. Voor de
opdrachten tijdens de cursus is het van belang dat u ook
daadwerkelijk hartpatiënten behandelt.
Data

vr. 30 jan. en za. 31 jan., vr. 13 mrt. en za. 14 mrt.,
vr. 10 apr. en za. 11 apr. 2015 (vrijdagen incl.
avondprogramma).

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Attentie: Voor zowel de moduul ‘Coronaire hartaandoeningen’
van de beweegprogramma’s als voor de cursus ‘Hartfalen’ (voor
eerstelijns fysiotherapeuten) is de eerste cursusdag qua inhoud
identiek. Deze eerste dag – voorheen de Basisdag ‘Cardiologie’
– hoeft u daarom slechts eenmalig te volgen. Indien u zowel
gaat deelnemen aan de Vervolgmoduul 'Coronaire hartaandoeningen' als aan de cursus 'Hartfalen' (voor eerstelijns fysiotherapeuten), dan hoeft u deze dag slechts eenmalig te volgen.
Indien u alle drie de dagen van de moduul 'Coronaire hartaandoeningen' volgt, bedraagt het cursusbedrag € 660,- resp.
€ 595,- met NPi-kortingskaart. Indien u de eerste cursusdag
reeds heeft gevolgd, bedragen de kosten voor de resterende
twee dagen € 465,- resp. € 425,- met NPi-kortingskaart.

Kosten € 1.650,- resp. € 1.485, met NPi-kortingskaart.

FYSIOTHERAPIE OP DE INTENSIVE CARE-AFDELING
Cursusnr. 1500701

Cursusnr. 1502421

Doelgroep: fysiotherapeuten.
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.
Data

vr. 29 mei (incl. avondprogramma) en za. 30 mei 2015.

Plaats

Hotel Bergse Bossen te Driebergen.

Kosten € 585,- resp. € 525,- met NPi-kortingskaart.

MASTERCLASS ‘ADEMSPIERTRAINING’
Cursusnr. 1503751

MASTER
CLASS

Doelgroep: Fysiotherapeuten die de cursus ‘COPD en astma’ en
of ‘Hartfalen’ (voor fysiotherapeuten werkzaam in de tweede
lijn) hebben gevolgd.
Datum

zie de cursuskalender op www.npi.nl

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 240,- incl. koffie, thee, lunch en cursusmateriaal,
resp. € 210,- met NPi-kortingskaart.

BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET
CHRONISCHE AANDOENINGEN (DEEL 2):
MODUUL ‘CORONAIRE HARTAANDOENINGEN’’
Cursusnr. 1501541
Doelgroep: fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de eerstelijns
gezondheidszorg.
Data

vr. 6 feb., vr.middag en -avond 20 mrt. en
za. 21 mrt. 2015.

Plaats

Hotel Bergse Bossen te Driebergen en
het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam.
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HARTFALEN (VOOR EERSTELIJNS
FYSIOTHERAPEUTEN)

WACHT
LIJST

Doelgroep: fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de eerstelijns
gezondheidszorg.
Data

vr. 6 feb., vr. 17 apr. (incl. avondprogramma)
en za. 18 apr. 2015.

Plaats

Hotel Bergse Bossen te Driebergen.

Attentie: Voor zowel de cursus ‘Hartfalen’ (voor eerstelijns
fysiotherapeuten) als voor de moduul ‘Coronaire hartaandoeningen’ van de beweegprogramma’s is de eerste cursusdag qua
inhoud identiek. Deze eerste dag – voorheen de Basisdag
‘Cardiologie’ – hoeft u daarom slechts eenmalig te volgen.
Indien u zowel gaat deelnemen aan de Vervolgmoduul
'Coronaire hartaandoeningen' als aan de cursus 'Hartfalen'
(voor eerstelijns fysiotherapeuten), dan hoeft u deze dag slechts
eenmalig te volgen.
Indien u alle drie de cursusdagen van de cursus ‘Hartfalen’
(voor eerstelijns fysiotherapeuten) volgt, bedraagt het cursusbedrag € 770,- resp. € 695,- met NPi-kortingskaart.
Indien u de eerste cursusdag reeds heeft gevolgd (graag
vermelden bij 'bijzonderheden' op het inschrijfformulier),
bedragen de kosten voor de resterende twee dagen € 550,-,
resp.€ 495,- met NPi-kortingskaart.
WACHT
LIJST

COPD EN ASTMA
Cursusnr. 1500021
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Data

vr. 6 febr. en zat. 7 febr., vr. 10 apr. en za. 11 apr. 2015
(vrijdagen inclusief avondprogramma).

Plaats

Bilderberg hotel de Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 1.185,- resp. € 1.065,- met NPi-kortingskaart.
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CURSUSAANBOD

HART, VAAT
EN LONGEN

PRAKTIJKDAGEN COPD
Cursusnr. 1504261 / 1504181 / 1504182
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de
cursus COPD en astma hebben gevolgd en een half jaar werkervaring hebben met mensen met COPD.
Data

Voor
e
dezelfd
prijs:

nr. 1504261: do. 26 mrt. en vr. 27 mrt. 2015.
nr. 1504181: do.19 mrt. en vr. 20 mrt. 2015.
nr. 1504182: do. 4 juni en vr. 5 juni 2015.

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

nr. 1504261: Beatrixoord te Haren.
nr. 1504181 en 1504182: UCCZ Dekkerswald te
Groesbeek.

MASTERCLASS 'NIET-LINEAIRE
INSPANNINGSTRAINING BIJ
PATIËNTEN MET ERNSTIGE COPD'
Cursusnr. 1504521 / 1504522

MASTER
CLASS

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de
cursus 'COPD en astma’ hebben gevolgd.
Datum
Plaats

nr. 1504521: do. 21 mei 2015.
nr. 1504522: do. 18 jun. 2015.
nr. 1504521: Bilderberg hotel de Klepperman
te Amersfoort.
nr. 1504522: Bilderberg Residence Groot Heideborgh
te Garderen.

Naast:
• 10% korting op NPi-cursussen;
• 30% korting op NPi-congressen;
• 10% korting op publicaties van het NPi;
• 10% korting op de pro-versie van de NPi-service.

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

Nu ook:

BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET
CHRONISCHE AANDOENINGEN (DEEL 2):
WACHT
MODUUL 'COPD'

• Zonder kosten
NPi-cursus(delen) inhalen

Cursusnr. 1501511

LIJST

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Data

zie de cursuskalender op www.npi.nl

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem .

• Aanbiedingen
bij NPi-cursuslocaties

Kosten € 465,- resp. € 425,- met NPi-kortingskaart.

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

14 Hart, vaat en longen

Voor informatie en voorwaarden
zie www.npi.nl/kortingskaart
Heeft u al een kortingskaart?
www.npishop.nl
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LYMFOLOGIE EN
ONCOLOGIE

DR. MARTIJN STUIVER
Fysiotherapeut en klinisch epidemioloog,
NKI-AvL en AMC-UvA
Cursusleider en docent NPi

Masterclass
‘Oncology rehabilitation’
Op 10 september 2014 verzorgde dr. Lee W. Jones, inspanningsfysioloog en onderzoeker aan het befaamde Memorial Sloan
Kettering Cancer Hospital in New York, een masterclass
oncologie, getiteld: ‘The role of exercise in oncology
rehabilitation: new insights’.
Lee Jones is één van de meest toonaangevende en productieve
wetenschappers op het gebied van ’exercise oncology’. De lezers
van de NPi-service 'Lymfologie en oncologie' krijgen geregeld
onderzoeken van zijn groep voorgeschoteld. De aanpak van Jones
verschilt nogal van de gebruikelijke aanpak in het onderzoek naar
revalidatie bij kanker. De meeste studies op het gebied van kanker
en bewegen zijn observationele of gerandomiseerde studies (zogenoemde fase II- en III-studies) die een antwoord proberen te geven
op de vraag of een beweeginterventie effectief is voor het verbeteren van bijvoorbeeld het functioneren of het verminderen van
symptomen bij patiënten met kanker. Jones en zijn groep richten
zich vooral op de fundamentele onderzoeksvragen: waarom is
bewegen bij kanker effectief, en welke vorm van bewegen is dan
optimaal voor het bereiken van een specifiek doel? De aanpak die
hij daarbij kiest is direct ontleend aan het geneesmiddelenonderzoek: fundamenteel onderzoek in proefdiermodellen, waarbij op
weefselniveau verklaringen worden gezocht voor geobserveerde
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effecten, gevolgd door interventiestudies met muizen. Pas daarna
wordt de opstap gemaakt naar onderzoek bij mensen.
In zijn masterclass ging Jones in op de belangrijke vragen die het
gebied van de exercise oncology domineren: de effectiviteit van
bewegen als interventie: a) voorafgaand aan de medische
behandeling volgens de ’better in, better out’ gedachte, b) ter vermindering van toxiciteit en verhoging van de effectiviteit van de
medischebehandeling en, c) na afloop van de behandeling voor het
beheersen en verminderen van chronische en late bijwerkingen,
het verminderen van recidief-risico en kankergerelateerde sterfte,
en het verminderen van het sterfterisico door andere aandoeningen (zoals hart- en vaatziekten). Met een breed overzicht van de
literatuur bracht hij de toehoorders op de hoogte van de huidige
stand van zaken van de wetenschap. Vervolgens ging het snel de
diepte in, waarbij hij nieuwe inzichten uit het meest recente labaratorium onderzoek presenteerde. Deze resultaten onderstreepten
de potentie van bewegen als fundamenteel onderdeel van de
primaire behandeling van kanker.
Via het epidemiologisch, fundamenteel en klinisch onderzoek
kwam Jones in de laatste sessie van de masterclass terecht bij
de klinische toepassing; waarom en hoe moet de veiligheid van
inspanning onderzocht worden bij patiënten en survivors, en hoe
kun je een trainingsinterventie vormgeven voor een maximaal
resultaat op fysieke fitheid?
Jones is niet alleen een zeer getalenteerd en gepassioneerd
onderzoeker, maar ook een uitstekende spreker die er niet voor
terugschrikt om boude uitspraken te doen. Na het volgen van zijn
masterclass was het voor de aanwezigen eens te meer duidelijk:
’Exercise is Medicine’.

Scholingsprogramma 17

CURSUSAANBOD

LYMFOLOGIE EN
ONCOLOGIE

BASISCURSUS 'OEDEEMTHERAPIE'
(VOORHEEN: BASISCURSUS 'THERAPEUTISCHE
LYMFEDRAINAGE EN OEDEEMTHERAPIE')
WACHT
Cursusnr. 1500852

LIJST

Doelgroep: fysiotherapeuten.
Data

vr. 20 mrt. en za. 21 mrt., vr. 17 apr. en za. 18 apr.,
vr. 29 mei en za. 30 mei, vr. 26 juni en za. 27 juni,
vr. 4 sept. en za. 5 sept. 2015 (vrijdagen incl.
avondprogramma).

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

ONCOLOGISCHE CLIËNTEN: FYSIOTHERAPEUTISCHE
MOGELIJKHEDEN
Cursusnr. 1503031
Doelgroep: fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de eerstelijns
gezondheidszorg.
Data

zie de cursuskalender op www.npi.nl

Plaats

zie de cursuskalender op www.npi.nl

Cursusnr. 1504131

Cursusnr. 1504351

WACHT
LIJST

Doelgroep: fysiotherapeuten.
Ingangsniveau: De cursist moet voldoen aan minimaal één van
de onderstaande voorwaarden:
• heeft de opleiding ‘Oncologiefysiotherapie’ (van Avans+)
afgerond;
• heeft de masterclass ‘Oncologische revalidatie’ én de module
‘Medische oncologie en fysiotherapie’ (van Avans+) afgerond;
• heeft ‘Herstel en Balans’ scholing (van het IKNL) gevolgd;
• heeft een basisscholing betreffende oncologie en fysiotherapie gevolgd (bijv. de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’) én een scholing betreffende
de Standaard Beweeginterventie Oncologie.
Data

vr. 13 mrt. en za. ochtend 14 mrt. 2015.

Plaats

UMC Utrecht, locatie AZU te Utrecht.

Kosten € 330,- resp. € 295,- met NPi-kortingskaart.

Blijf op de hoogte

Kosten € 660,- resp. € 595,- met NPi-kortingskaart.

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

BEHOUD VAN FYSIEKE FITHEID TIJDENS
CHEMOTHERAPIE

WACHT
LIJST

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

Doelgroep: fysiotherapeuten die de cursus ‘Oncologische
cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’ of een vergelijkbare scholing hebben gevolgd, alsmede de cursus ‘Beweegprogramma’s voor mensen met chronische aandoeningen
(deel 1)’.
Data

vr. middag en -avond 9 jan. en za. 10 jan. 2015.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 465,- resp. € 425,- met NPi-kortingskaart.

Laat u niet
afschrikken door
wachtlijsten!
Schrijf vrijblijvend in als
belangstellende voor een
cursus. Ons uitgangspunt is
dat we iedereen binnen een
jaar kunnen plaatsen.
@paramedisch
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KINDEREN

KAREN VAN HULST MSC
Logopedist, klinisch epidemioloog
Cursusleider en docent NPi

Dit werd gedaan door de koppeling van state of the art-inzichten
over onderzoek en behandeling, zoals weergegeven in de Richtlijn
CP (CBO, 2007)2 , en het daadwerkelijk praktisch handelen bij CP.

RUUD WONG CHUNG MSC
Kinderfysiotherapeut,
master in Health Professions Education
Cursusleider en docent NPi

Met de start van de eerste twee nieuw ontwikkelde modules wordt
de leerlijn ‘Kinderneurorevalidatie’ vanaf januari 2015 voortgezet.
De kern van de leerlijn blijft de interprofessionele en functionele
benadering en het omzetten van theorie naar praktisch handelen
op basis van een grondige analyse. Hierbij ligt veel nadruk op
het daadwerkelijk oefenen met CP-kinderen om de benodigde
competenties te ontwikkelen.

Leerlijn Kinderneurorevalidatie van start:

leren op het gebied van cerebrale
parese op basis van life long learning
Cerebrale parese (CP) vormt een belangrijke diagnosegroep
binnen de kinderrevalidatie. De visie op onderzoek en
behandeling van kinderen met CP is door resultaten van
wetenschappelijk onderzoek sterk in beweging.
Onlangs nog gaf een systematic review van Novak et al. (2013) ,
naar de evidentie voor interventies gericht op CP, aanleiding tot
wereldwijde discussie. Het belang van de review zelf wordt algemeen erkend. Echter, er is veel kritiek op het aan de review gekoppelde ‘stoplichtadvies’ voor het gebruik van interventies, op basis
van de wel of niet gevonden evidentie (zie ook NPi-service
Kinderen, Jrg 3. 2014, 3b, 1 mei). Volgens de vele critici doet deze
simplificatie van de realiteit geen recht aan de waarde van behandelingsmogelijkheden voor deze zeer complexe en heterogene
groep CP-kinderen en hun families. Uit de review blijkt een grote
discrepantie tussen de (wetenschappelijke) theorie en de praktijk.
Binnen de cursus ‘Kinderneurorevalidatie/CP’ [KNR] werd de
afgelopen jaren een brug geslagen tussen theorie en praktijk.
1
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Er is gekozen voor een innovatieve onderwijsopzet die aansluit op de
huidige eisen van probleemgericht leren in het hoger onderwijs.
Door de modulaire structuur en het gebruik van blended learning,
waarbij het onderwijs deels plaatsvindt via een elektronische leeromgeving, kunnen professionals flexibeler richting geven aan hun
eigen leerproces. Tevens ontstaat er meer ruimte voor differentiatie.
Na het volgen van een aantal modulen die het fundament vormen,
kan gekozen worden voor specifieke verdiepingsmodules, afhankelijk van de voorkeur van individuele deelnemers. Op basis van eerder
verworven competenties zijn individuele leerroutes mogelijk.
De nieuwe leerlijn staat ook voor het principe van life long learning.
Zo zullen bijvoorbeeld jaarlijks masterclasses worden georganiseerd om alumni de mogelijkheid te bieden op de hoogte te blijven
van nieuwe ontwikkelingen.
1

Novak, I., McIntyre, S., Morgan, C,. Campbell, L., Dark, L., Morton, N., Stumbles,
E., Wilson, S.A., Goldsmith ,S. A. (2013). Systematic review of interventions for
children with cerebral palsy: state of the evidence.Developmental Medicine and
Child Neurology, 55(10), 885-910.
2
CBO (2007). Richtlijn Diagnostiek en behandeling van kinderen met spastische
Cerebrale Parese. Verkregen van: http://www.cpresearch.nl/cp_inbox/images/richtlijncp.pdf (momenteel onder revisie)
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CURSUSAANBOD

CURSUSAANBOD

KINDEREN

NEUROLOGIE

SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN KINDEREN
NIEUW!

Cursusnr. 1504581

Cursusnr. 1501051

WACHT
LIJST

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten.

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data

zie de cursuskalender op www.npi.nl

Data

Plaats

Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

vr. middag en –avond 13 mrt. en za. 14 mrt. en
za. 18 apr. 2015.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

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

LEERLIJN KINDERNEUROREVALIDATIE MODUUL 1
NIEUW!

Cursusnr. 1501641

Doelgroep: fysiotherapeuten / ergotherapeuten / logopedisten /
kinderfysiotherapeuten.
Data

vr. 16 jan., vr. 30 jan., vr. 6 mrt., vr. 10 apr. en
vr. 22 mei 2015.

Plaats

zie de cursuskalender op www.npi.nl

Bekijk alle cursussen
in het themagebied 'Neurologie'
op www.npi.nl/neurologie

Kosten € 1.100,- resp. € 995,- met NPi-kortingskaart.

LEERLIJN KINDERNEUROREVALIDATIE MODUUL 2
NIEUW!

Cursusnr. 1501671

Doelgroep: fysiotherapeuten / ergotherapeuten / logopedisten /
kinderfysiotherapeuten.
Data

vr. 11 sept., vr. 25 sept., vr. 16 okt., vr. 13 nov.
en vr. 11 dec. 2015.

Plaats

zie de cursuskalender op www.npi.nl

Kosten € 1.100,- resp. € 995,- met NPi-kortingskaart.

FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE
BEKKENBODEM BIJ KINDEREN

WACHT
LIJST

Cursusnr. 1501811

MASTERCLASS BALANCE REHABILITATION:
TRANSLATING RESEARCH INTO
EVIDENCE-BASED PRACTICE
MASTER
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten Mensendieck
en Cesar of ergotherapeuten die de cursus ‘Neurorevalidatie/CVA’ of de Inhaalcursus ‘Neurorevalidatie/ CVA’
hebben gevolgd. Tevens is het mogelijk deel te nemen voor
therapeuten die niet de genoemde vooropleiding hebben
gevolgd maar door andere cursussen of studie op de hoogte
zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de
neurorevalidatie.
Data

di. 9 juni, wo. 10 juni en do. 11 juni 2015
(geen avondprogramma’s).

Plaats

Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

Doelgroep: Kinderfysiotherapeuten
Data
Plaats

vr. middag en -avond 16 jan., za. 17 jan. en
za. 7 feb. 2015.
Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

CLASS

Cursusnr. 1504121

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

BALANCE REHABILITATION: A TEACHERS COURSE
NIEUW!

Cursusnr. 1504551

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Doelgroep: voor het volgen van deze Teachers course is het een
vereiste dat de deelnemer de driedaagse NPi-masterclass
Masterclass ‘Balance Rehabilitation: Translating Research into
Evidence-based Practice’ van dr. A. Shumway-Cook en mw.
prof. M.H. Woollacott in 2012 heeft gevolgd of gaat volgen in juni
2015 ( voorafgaand aan de Teachers Course).

Datum

zo. 19 apr. 2015.

Data

Plaats

Revalidatiecentrum Leijpark Tilburg.

vr. 12 juni en za. 13 juni 2015
(geen avondprogramma’s).

Plaats

Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

WORKSHOP: ‘CASE DIRECTED THERAPEUTIC AQUATIC
EXERCISE IN PEDIATRICS’
Cursusnr. 1504571

NIEUW!

P
WORKSHO

Kosten € 295,- resp. € 265,- met NPi-kortingskaart.
Voor deelnemers van het Aqua-Leuven 2015 congres
geldt een speciale kortingsprijs van € 245,-.
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Kosten € 495,-resp. € 450,-met NPi-kortingskaart.
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Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender
en inschrijfformulieren zie

MUSCULOSKELETAAL

PROF. DR. MICHEL COPPIETERS
Professor Musculoskeletale Fysiotherapie,
Vrije Universiteit Amsterdam

Acute en chronische pijn
In vergelijking tot acute pijn heeft chronische pijn doorgaans
zijn waarschuwende betekenis voor dreigende of toenemende weefselschade verloren. Dat inzicht is niet nieuw en het
is ondertussen genoegzaam bekend onder fysiotherapeuten.
Althans, op een conceptueel en theoretisch niveau. In de
praktijk blijven we bij het behandelen van patiënten met
persisterende pijn vaak zoekende om de juiste balans te
vinden tussen de biologische, psychologische en sociale
componenten van de pijnbeleving. Dat is niet verwonderlijk
voor een beroepsgroep die zich tot niet zo lang geleden praktisch volledig richtte op de lichamelijke dimensie van pijn.
Veel collegae in de zorg benijden de musculoskeletale fysiotherapeut om haar/zijn gedetailleerde kennis en vaardigheden op
het vlak van het klinisch onderzoek en differentiaaldiagnostiek.
Deze competenties zijn nu plots niet minder relevant geworden.
Anderzijds heeft een toenemend inzicht in de cognitieve, affectieve en motivationele dimensies van pijn onze blikken verruimd.
Een neuro-inflammatoire revolutie heeft zich voltrokken en we
hebben nu een beter inzicht in de processen en plasticiteit in
het ruggenmerg en brein.
Van alle sensaties begrijpen we pijn ondertussen het beste.
Maar ondanks de voortschrijdende inzichten in neurale netwerken en de chemie van pijn, moeten we constateren dat de
prevalentie van mensen met pijn gestegen is tot 20 à 25% van
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de bevolking. Een effectieve en breed toepasbare behandeling
voor persisterende pijn is nog steeds niet voorhanden. Een
louter biomedische benaderingswijze schiet tekort. Een louter
cognitieve of psychosociale benadering eveneens. Fear-avoidance, bewegingsangst, catastroferen en pijn-gerelateerde
angst zijn belangrijke constructen, maar ze zijn vaak minder
dominant aanwezig bij patiënten met musculoskeletale aandoeningen in de fysiotherapeutische praktijk dan voorheen
werd aangenomen. Stoornissen op weefselniveau en deconditionering zijn ook prevalent, maar kunnen evenmin de wijdverspreide pijnklachten verklaren. Patiënten met chronische pijn
hebben soms symptomen van posttraumatische stress, maar
ze hebben veel minder vaak een posttraumatisch stresssyndroom. Het feit dat klinisch psychologen doorgaans niet staan
te trappelen om de leiding te nemen in de behandeling van
patiënten met chronische pijnklachten, geeft stof tot nadenken.
Een op neurowetenschappen gestoelde pijneducatie zal vaak
een speerpunt zijn, maar als onderdeel van een breed behandelplan. Te vaak worden behandelingsconcepten veel geïsoleerder geïmplementeerd dan de oorspronkelijke ontwikkelaars
voor ogen hadden.
Er is evidentie voor de effectiviteit van diverse interventies voor
patiënten met chronische pijn. Anderzijds ontbreekt een universeel effectieve behandeling, waardoor clinici ook innovatief
en exploratief te werk moeten blijven gaan, uiteraard binnen de
competenties van de fysiotherapeut en met inachtneming van
het principe van biologische en psychosociale plausibiliteit. Het
vinden van de goede biopsychosociale balans blijft in de praktijk vaak lastig bij patiënten met chronische pijn en het cursusaanbod voor 2015 biedt ongetwijfeld topics waarop iedere
therapeut haar/zijn kennis en vaardigheden verder aan kan
scherpen. Het zo effectief mogelijk behandelen van aandoeningen en de transitie naar chronische klachten voorkomen
zijn een rode draad in het cursusaanbod.
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MUSCULOSKELETAAL

HOOFD-, HALS- EN NEKKLACHTEN:
A STATE OF THE ART
Cursusnr. 1500951
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

KNIEPIJNSYNDROMEN
Doelgroep: fysiotherapeuten.
Datum

nr. 1503871: di. 12 mei 2015.
nr. 1503872: do. 21 mei 2015.
nr. 1503873: di. 2 juni 2015.

Plaats

nr. 1503871: WestCord hotel te Delft.
nr. 1503872: Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.
nr. 1503873: Abe Lenstra stadion te Heerenveen.

Ingangsniveau: de eendaagse NPi-cursus ‘Fysiotherapie: kunst
en kunde’ dient na 2005 te zijn gevolgd of te worden gevolgd
voorafgaand aan deze cursus.
Data

vr. 29 mei en vr. 5 juni 2015.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

NIEUW!

Cursusnr. 1503871 / 1503872 / 1503873

Kosten € 440,- resp. € 395,- met NPi-kortingskaart.

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

RUGKLACHTEN EN BEKKENKLACHTEN

SNIJZAALDAG ONDERBEEN, ENKEL EN VOET

Cursusnr. 1500861
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Data
Plaats

za. 28 mrt., vr. 10 apr., za. 11 apr., za. 25 apr. en
za. 30 mei 2015.
Universiteitscentrum 'De Uithof', gebouw 'Stratenum'
te Utrecht en Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam.

Cursusnr. 1503791
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, podotherapeuten en podologen.
Datum

za. 18 apr. 2015.

Plaats

UMC Utrecht, universiteitsgebouw ‘Stratenum’
te Utrecht.

Kosten € 1.095,- resp. € 985 ,- met NPi-kortingskaart.

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

SNIJZAALDAG KNIE

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

Cursusnr. 1503711
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

LIJST

Cursusnr. 1503731

Datum

zie de cursuskalender op www.npi.nl

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, podologen,
podotherapeuten

Plaats

UMC Utrecht, universiteitsgebouw ‘Stratenum’
te Utrecht.

Data

do. middag en -avond 16 apr. en vr. 17 apr. 2015.

Plaats

Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

Kosten € 440,- resp. € 395,- met NPi-kortingskaart.

PATROONHERKENNING: KNIE
Cursusnr. 1503901 / 1503902 / 1503903
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

PRAKTIJK VAARDIGHEIDSTRAINING LAGE-RUG /
HEUP / KNIE
Cursusnr. 1503411

Datum

Plaats

nr. 1503901: ma. middag en avond 11 mei 2015.
nr. 1503902: wo. middag en avond 20 mei 2015.
nr. 1503903: ma. middag en avond 1 juni 2015.
nr. 1503901: WestCord hotel te Delft.
nr. 1503902: Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.
nr. 1503903: Abe Lenstra stadion te Heerenveen.

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

KNIEKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Doelgroep: fysiotherapeuten.
Data

di. 19 mei, di. 26 mei en di. 9 juni 2015.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 660,- resp. € 595,- met NPi-kortingskaart.

MASTERCLASS ‘SCHOUDER’
Cursusnr. 1504031

MASTER
CLASS

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Doelgroep: fysiotherapeuten die reeds één of meerdere nascholingscursussen op het gebied van de schouder hebben
gevolgd, manueeltherapeuten en sportfysiotherapeuten.

Data

vr. middag en -avond 26 juni en za. 27 juni 2015.

Data

za. 7 feb. en zo. 8 feb. 2015.

Plaats

Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Cursusnr. 1503721

Kosten € 440,- resp. € 395,- met NPi-kortingskaart.
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Kosten € 475,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart.
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MUSCULOSKELETAAL

WACHT
LIJST

OPLEIDING ‘HANDTHERAPIE’
Cursusnr. 1503921
Doelgroep: ergotherapeuten en fysiotherapeuten.
Data

start op vr. middag 27 mrt. 2015.

Plaats

Snijzaal UMCN te Nijmegen en Kaap Doorn te Doorn.

Cursusnr. 1504561

Kosten € 3.295,- resp. € 2.965,- met NPi-kortingskaart.

MASTERCLASS ‘HANDTHERAPIE’
Cursusnr. 1504591

MASTER
CLASS

NIEUW!

Doelgroep: handtherapeuten.
Datum

zie de cursuskalender op www.npi.nl

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 250,- resp. € 225.- met NPi-kortingskaart.
Attentie: deze masterclass wordt gegeven in de Engelse taal.

MOBILISATION OF THE NERVOUS SYSTEM
Cursusnr. 1503621 / 1503622

WACHT
LIJST

Doelgroep: fysiotherapeuten en manueeltherapeuten.
Data

nr. 1503621: ma. 19 jan. en di. 20 jan. 2015.
nr. 1503622: vr. 24 apr. en za. 25 apr. 2015.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

COMPREHENSIVE THERAPEUTIC AQUATIC EXERCISE
FOR PERSONS WITH LOW BACK PAIN:
PROPRIOCEPTIVE MOTOR CONTROL AND
AQUABACK® STRENGTHENING
NIEUW!

P
WORKSHO

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Datum

za. 18 apr. 2015.

Plaats

Revalidatiecentrum Leijpark te Tilburg.

Kosten

€ 295,- resp. € 265,- met NPi-kortingskaart.
Voor deelnemers van het Aqua-Leuven 2015 congres
geldt een speciale kortingsprijs van € 245,-.

Bent u lid van het KNGF
of de VvOCM?
Dan kunt u gratis gebruikmaken van de NPi-service.

Kosten € 475,- resp. € 425,- met NPi-kortingskaart.
Attentie: Deze cursus wordt gegeven in de Nederlandse taal.

MYOFASCIALE PIJN: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING
VAN MYOFASCIALE TRIGGERPOINTS
Cursusnr. 1500521
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Data

vr. 19 juni (incl. avondprogramma) en za. 20 juni 2015.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

TRAUMATOLOGIE EN FRACTUURBEHANDELING
Cursusnr. 1500511
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Data

ma. 9 feb., ma. 2 mrt., ma. 30 mrt. 2015.

Plaats

Bilderberg hotel de Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 660,- resp. € 595,- met NPi-kortingskaart.
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Kijk op:
www.npi.nl/kngf
www.npi.nl/vvocm
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OUDEREN

DRS. STEVEN BUNT
Lectoraat Transparante Zorgverlening,
Hanzehogeschool Groningen

Sociale kwetsbaarheid van
thuiswonende ouderen
Kwetsbaarheid van ouderen wordt beïnvloed door fysieke, psychologische en sociale factoren. Over fysieke en psychologische
factoren is al veel bekend in de literatuur. Maar over sociale
kwetsbaarheid en het effect van sociale factoren op gezondheid,
weten we minder. Wel is bekend dat sociale kwetsbaarheid en
gezondheid met elkaar samenhangen. Uit meta-analyses blijkt
dat sociale inbedding een groter effect heeft op mortaliteit dan
bijvoorbeeld fysieke inactiviteit en obesitas (o.a. Holt-Lunstad et
al., 2010). Met de huidige veranderingen in de gezondheidszorg
(de transitie van de zorg naar de gemeenten, het toenemende
aantal ouderen dat thuis moet blijven wonen, de ‘participatiesamenleving’) is het thema van sociale inbedding en sociale
kwetsbaarheid in toenemende mate urgent.
Kwetsbare ouderen kunnen bij uitstek baat hebben bij fysiotherapie.
Maar de ervaring leert dat juist deze doelgroep lastig te bereiken is.
Ervaringen met interventieprogramma’s gericht op kwetsbare
ouderen, leren ook dat juist de mensen die niet sterk sociaal ingebed zijn, een hogere drempel ervaren om te participeren in dergelijke programma’s. Daarnaast is er mogelijk ook een directe
samenhang tussen fysieke factoren en sociale kwetsbaarheid.
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Immers, ‘bewegen heeft een doel, bewegen vindt nooit plaats in een
vacuüm, maar altijd in een omgeving. In feite is iedere beweging of
handeling gericht op het oplossen van problemen in de omgeving’
(Theo Mulder, de Geboren Aanpasser, 2001). Mensen met weinig
sociale contacten zouden fysiek kwetsbaarder kunnen worden
doordat ze minder vaak eropuit gaan. Andersom is het zo dat mensen die gezondheidsproblemen hebben, ook aantoonbaar minder
contacten hebben, wat resulteert in kleinere sociale netwerken
(Kwetsbare ouderen, SCP 2011). Andere literatuur suggereert dat
eenzaamheid en weinig participeren in sociale verbanden ongunstige effecten hebben op motorisch gedrag.
Voor fysiotherapeuten is het van belang kennis te hebben van deze
sociale context, om de interventies beter af te kunnen stemmen op
(sociale) omstandigheden en behoeften, en om de groep die de zorg
het hardst nodig heeft, beter te bereiken.
In het onderzoek van Steven Bunt wordt gezocht naar de factoren
die sociale kwetsbaarheid bepalen. Bovendien wordt onderzocht
hoe sociale kwetsbaarheid samenhangt met fysieke en psychische
kwetsbaarheid. Dit zou kunnen leiden tot interventies die met technologie worden ondersteund (bijvoorbeeld met sensortechnologie)
en die zowel sociale als fysieke factoren van (dreigende) kwetsbaarheid beïnvloeden. In de NPi-scholingen binnen het themagebied
'Ouderen' komt dit onderwerp ook aan bod. De scholingsactiviteiten
geven inzicht in het fenomeen ‘kwetsbaarheid’ en in de veranderende rol van de fysiotherapeut bij de zorg voor de kwetsbare ouderen.
Ook wordt stil gestaan bij het signaleren en in kaart brengen van de
complexe gezondheidsproblematiek van de kwetsbare oudere.
Er wordt gekeken naar de inhoud en de opbouw van fysiotherapeutische interventies gericht op preventie, het verminderen van
kwetsbaarheid en het behoud van zelfredzaamheid.
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OUDEREN

MOTORIEK VAN DE OUDER WORDENDE MENS
Cursusnr. 1500651
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Data en plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl
Kosten € 645,- resp. € 580,- met NPi-kortingskaart.

BASISCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’
Cursusnr. 1500671

WACHT
LIJST

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten die werken met psycho-geriatrische patiënten
Data en plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl.
Kosten € 750,- resp. € 675- met NPi-kortingskaart.

OSTEOPOROSE: PREVENTIE, BEHANDELING
EN BEGELEIDING
Cursusnr. 1500421
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Data en plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl

VERVOLGCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’
Cursusnr. 1500661
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten die de basiscursus 'Psychogeriatrie' hebben gevolgd.

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

Data

ma. 12 jan., ma. 26 jan., ma. 9 feb., wo. 11 mrt.,
ma. 30 mrt. 2015.

VALPREVENTIE EN VALTRAINING

Plaats

Verpleeghuis ‘Waelwick’ te Ewijk.

Cursusnr. 1501162 / 1501163

Kosten € 1.095,- resp. € 985,- met NPi-kortingskaart.

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten
Data

Plaats

nr. 1501162: vr. middag en -avond 29 mei en
za. 30 mei 2015.
nr. 1501163: vr. middag en -avond 29 mei en
za. 6 juni 2015.
Hotel Papendal en Sint Maartenskliniek te Nijmegen.

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

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN FYSIEKE
TRAINING BIJ OUDEREN
Cursusnr. 1504381 / 1504382
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Data

nr. 1504381: ma. 26 jan., ma. 2 feb. en wo. 8 april
(halve dag) 2015.
nr. 1504382: ma. 13 apr., ma. 20 apr. en 22 juni
(halve dag) 2015. (wachtlijst)

Plaats

Bilderberg hotel de Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten

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

Bekijk alle cursussen
in het themagebied 'ouderen'
op www.npi.nl/ouderen
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MASTERCLASS ’FYSIEKE ACTIVITEIT VOOR
DE OLDER LOW PHYSICAL PERFORMER (OLOPP)’
Cursusnr. 1504471
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

MASTER
CLASS

Data

do. middag en -avond 25 juni en vr. 26 juni 2015.

Plaats

Bilderberg hotel de Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 440,- resp. € 395,- met NPi-kortingskaart.

MASTERCLASS ‘PARATONIE EN ANDERE
MOTORISCHE STOORNISSEN BIJ DEMENTIE’ MASTER
CLASS

Cursusnr. 1504391

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten die werkzaam
zijn op een PG-afdeling en die bij voorkeur de (vervolg)cursus
Psychogeriatrie of een vergelijkbare scholing hebben gevolgd.
Datum

wo. 4 mrt. 2015.

Plaats

Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

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

Voor nadere informatie
over cursussen, de
cursuskalender en
inschrijfformulieren zie

www.npi.nl
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PSYCHOSOMATIEK

LICHAAMSBEWUSTWORDING EN
STRESSMANAGEMENT
Cursusnr. 1501101

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING AWARENESS® –
2E TRAP’
Cursusnr. 1502731

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data

ma. middag en -avond 15 juni en di. 16 juni 2015.

Data

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

ma. middag en -avond 8 juni, di. 9 juni
(geen avondprogramma) en wo. 10 juni 2015.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 440,- resp. € 395,- met NPi-kortingskaart.

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

BIOFEEDBACK
Cursusnr. 1502831
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING AWARENESS® –
3E TRAP’
Cursusnr. 1503061

Data

vr. 12 juni (incl. avondprogramma) en za. 13 juni 2015.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Data

do. middag en -avond 11 juni, vr. 12 juni
(geen avondprogramma) en za. 13 juni 2015.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

EMG-FEEDBACK
Cursusnr. 1504061

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

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
advertentie

Datum

do. 11 juni 2015.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

GRADED MOTOR IMAGERY
Cursusnr. 1504241
Doelgroep: ergotherapeuten, fysiotherapeuten en
oefentherapeuten.
Data

vr. 19 juni en za. 20 juni 2015.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 475,- resp. € 425,- met NPi-kortingskaart.
Attentie: Deze cursus wordt gegeven in de Engelse taal.

MOBILIZING AWARENESS®:
SENSOMOTORISCHE REËDUCATIE
Cursusnr. 1502371
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Data

do. middag en -avond 4 juni, vr. 5 juni
(geen avondprogramma) en za. 6 juni 2015.

Plaats

Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

BILDERBERG

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

www.bilderberg.nl info@bilderberg.nl T 0317 318 319
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SPORTGEZONDHEIDSZORG

JANINE STUBBE
Lector Sportzorg, Hogeschool van Amsterdam
Lector Excellence & Wellbeing,
Codarts Hogeschool voor de Kunsten,
Lid NPi-expertgroep 'Sportgezondheidszorg'

Kruisbestuiving Onderzoek Opleiding - Fysiotherapie - Sport
De veranderende samenleving stelt steeds hogere eisen aan het
professionele handelen van de (sport)fysiotherapeut. De gemiddelde Nederlander wordt ouder en het risico op chronische aandoeningen neemt toe. Daarnaast daagt de maatschappij niet uit tot
bewegen, waardoor fysieke inactiviteit en overgewicht gezien worden als de grootste gezondheidsproblemen van de 21e eeuw. Het is
dan ook te verwachten dat de vraag naar (sport)fysiotherapeutische
interventies de komende jaren toeneemt. Daarnaast krijgt de
(sport)fysiotherapeut steeds meer te maken met complexe zorg
rondom patiënten met co-morbiditeit of multi-morbiditeit.
(Sport)fysiotherapie is dus volop in ontwikkeling. Voor u als therapeut vraagt dit bijscholing en soms specialisatie. Om uw beroep in
de toekomst goed uit te kunnen voeren, is het van belang dat u op
de hoogte bent van de nieuwste wetenschappelijke inzichten op uw
vakgebied. Het NPi verricht samen met diverse hogescholen praktijkgericht onderzoek ter onderbouwing van de (sport)fysiotherapie.
Bij praktijkgericht onderzoek vormt een praktisch probleem de
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aanleiding tot het doen van onderzoek. Het onderzoek wordt geïnitieerd op basis van vraagstukken uit de professionele praktijk. Een
voorbeeld hiervan is het Groin Injury Prevention (GRIP) project dat
in 2015 van start gaat.
Het lectoraat Sportzorg van de Hogeschool van Amsterdam werkt
samen met het NPi, twee fysiotherapiepraktijken en twaalf betaald
voetbalorganisaties aan het voorkomen en behandelen van liespijn
bij profvoetballers. Studenten van de opleidingen (sport)fysiotherapie, bewegingswetenschappen en ALO lopen stage bij dit
onderzoek. Binnen het project vindt dus kruisbestuiving van kennis
plaats tussen onderzoekers, studenten, docenten, (sport)fysiotherapeuten, sportartsen en coaches.
Het NPi-nascholingsprogramma biedt u de mogelijkheid om op de
hoogte te blijven van nationale en internationale ontwikkelingen
binnen uw vakgebied. In dit nieuwe NPi Scholingsprogramma vindt
u diverse scholingsactiviteiten die u helpen bij het inspelen op de
grote maatschappelijke, wetenschappelijke en inhoudelijke veranderingen waarmee u als therapeut te maken krijgt.
Ik wens u veel succes en plezier bij het volgen van de diverse cursussen en hoop dat u in de toekomst mee wilt werken aan praktijkgericht onderzoek. Alleen met uw inbreng vanuit het werkveld
wordt het voor hogescholen mogelijk om relevante vraagstukken
uit de praktijk te selecteren en een praktische bijdrage te leveren
aan het verbeteren van uw vakgebied.
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SPORTGEZONDHEIDSZORG

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN
OEFENTHERAPIE
Cursusnr. 1500051

KRACHTTRAINING IN DE (TOP)SPORT
WACHT
LIJST

Doelgroep: ergotherapeuten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Data

do. 12 feb., do. 12 mrt., en ma. 30 mrt. 2015.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET
CHRONISCHE AANDOENINGEN (DEEL 1)

Cursusnr. 1502581

WACHT
LIJST

Doelgroep: (sport)fysiotherapeuten, trainers en andere belangstellenden.
Data

do. 4 juni, do. 11 juni en do. 25 juni 2015.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 750,- resp. € 675,- met NPi-kortingskaart.

MASTERCLASS ‘LIESPIJN BIJ VOETBALLERS’ MASTER
CLASS

Cursusnr. 1500621

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Doelgroep: sportfysiotherapeuten en manueeltherapeuten,
alsmede masterstudenten die de opleiding tot sportfysiotherapeut resp. manueeltherapeut volgen.

Data

Data

do. middag en avond 22 jan, vr. 23 jan en
za. ochtend 24 jan. 2015.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Cursusnr. 1503251 / 1503252

Plaats

nr. 1503251: za. 17 jan. en do. ochtend, -middag
en -avond 5 feb. 2015.
nr. 1503252: di. 10 mrt. en do. ochtend, -middag
en -avond 2 apr. 2015.
Postillion Hotel Arnhem en Hotel Papendal te
Arnhem.

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

MODUUL ‘PREVENTIE EN GEZONDHEID’:
TRAINING VAN HET AËROBE VERMOGEN

Kosten € 775,- resp. € 645.- met NPi-kortingskaart.

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN KINDEREN
Cursusnr. 1501051

WACHT
LIJST

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Data

vr. middag en -avond 13 mrt. en za. 14 mrt. en
za. 18 apr. 2015.

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Data

vr. middag en -avond 27 mrt. en za. 28 mrt. 2015.

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

Plaats

Pim Mulier op Sportcentrum Papendal te Arnhem.

Cursusnr. 1502271

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

MODUUL ‘PREVENTIE EN GEZONDHEID’:
KRACHTTRAINING

Cursusnr. 1500561
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Data

vr. middag en -avond 20 mrt. en za. 21 mrt. 2015.
vr. middag en -avond 24 apr. en za. 25 apr. 2015.
vr. middag en -avond 29 mei en za. 30 mei 2015.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Cursusnr. 1502281
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Data

vr. middag en -avond 26 juni en za. 27 juni 2015.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

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

FYSIOFITHEIDSCAN

WACHT
LIJST

SPORTREVALIDATIE

Kosten € 1.395,- resp. € 1.255,- met NPi-kortingskaart.

SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN
NIEUW!

Cursusnr. 1504581
Doelgroep: kinderfysiotherapeuten.

Cursusnr. 1502891
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Data

ma. 15 juni en ma. 22 juni 2015.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Data

zie de cursuskalender op www.npi.nl

Plaats

Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

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

BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET
CHRONISCHE AANDOENINGEN (DEEL 2)
Cursusnr. 1501501 / 1501511 / 1501531 / 1504131 / 1501541

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender
en inschrijfformulieren zie

www.npi.nl

Het NPi
komt naar je toe!

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
Moduul ‘Artrose’ nr. 1501501
Data

vr. middag en -avond 1 mei en za. 2 mei 2015.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 465,- resp. € 425,- met NPi-kortingskaart.
Moduul ‘COPD’ nr. 1501511
Data

zie de cursuskalender op www.npi.nl

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem .

Kosten € 465,- resp. € 425,- met NPi-kortingskaart.
Moduul ‘Diabetes mellitus (type 2)’ nr. 1501531
Datum

do. middag en -avond 28 mei en vr. 29 mei 2015.

Plaats

Hotel Bergse Bossen te Driebergen.

Kosten € 465,- resp. € 425,- met NPi-kortingskaart.
Moduul ‘Oncologie’ nr. 1504131
Data

vr. middag en -avond 9 jan. en za. 10 jan. 2015.

Plaats

Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 465,- resp. € 425,- met NPi-kortingskaart.
Moduul ‘Coronaire hartaandoeningen’ nr. 1501541
Data

vr. 6 feb., vr. middag en -avond 20 mrt.
en za. 21 mrt. 2015

Plaats

Hotel Bergse Bossen te Driebergen en het Sint Lucas
Andreas Ziekenhuis te Amsterdam.

Attentie: Voor zowel de moduul ‘Coronaire hartaandoeningen’
van de beweegprogramma’s als voor de cursus ‘Hartfalen’ (voor
eerstelijns fysiotherapeuten) is de eerste cursusdag qua inhoud
identiek. Deze eerste dag – voorheen de Basisdag ‘Cardiologie’
– hoeft u daarom slechts eenmalig te volgen. Indien u zowel
gaat deelnemen aan de Vervolgmoduul 'Coronaire hartaandoeningen' als aan de cursus 'Hartfalen' (voor eerstelijns fysiotherapeuten), dan hoeft u deze dag slechts eenmalig te volgen.
Indien u alle drie de dagen van de moduul 'Coronaire hartaandoeningen' volgt, bedraagt het cursusbedrag € 660,- resp.
€ 595,- met NPi-kortingskaart. Indien u de eerste cursusdag
reeds heeft gevolgd, bedragen de kosten voor de resterende
twee dagen € 465,- resp. € 425,- met NPi-kortingskaart.

Heeft u als afdeling of regio een
gezamenlijke opleidingsbehoefte?
Dan is een incompanycursus
een goede keuze!
Naast de landelijke scholingsactiviteiten geeft het NPi haar
cursussen ook in nauwe samenwerking met regionale
instellingen, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen of particuliere praktijken. Dit leidt jaarlijks tot een groot aantal
regionale en incompanycursussen.
Het NPi werkt voor regionale scholing nauw samen met het
KNGF, maar het is ook goed mogelijk dat een ziekenhuis of instelling de samenwerkingspartner is voor een regionaal traject.
Contactpersoon bij het NPi voor de incompanycursussen
Frans Lanting, coördinator deskundigheidsbevordering
Tel.: 06-15861950, e-mail: frans.lanting@npi.nl

Planning incompanycursussen
• 26 november 2014: cursus 'Airway clearance technieken
voor mensen met sputumretentie' voor het IJsselland
Ziekenhuis te Capelle aan den IJssel.
• 27 november 2014: Masterclass 'Niet-lineaire inspanningstraining bij patiënten met ernstige COPD’ te Bakel.
• 5 maart 2015: Masterclass 'Niet-lineaire inspanningstraining
bij patiënten met ernstige COPD’ voor het LoRNA te
Amsterdam.
• 11 maart 2015: Masterclass 'Niet-lineaire inspanningstraining bij patiënten met ernstige COPD’ voor Salem te
Ermelo.
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VOORWAARDEN

AANMELDEN/AFMELDEN

Betalingsvoorwaarden en -procedures
Bij de bevestiging van inschrijving wordt een factuur gevoegd
waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de
scholingsactiviteit staat vermeld.
• Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door het NPi aan te geven wijze in de valuta
waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door het NPi
aangegeven.
• Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan
de desbetreffende persoon een herinneringsfactuur gestuurd.
• Het niet betalen van het verschuldigde bedrag wil niet zeggen
dat de scholingsactiviteit geannuleerd wordt. Voor afmelding
en administratiekosten zie hieronder.
•

Afmelding en administratiekosten
Met de inzending van het online-inschrijfformulier heeft de afzender zich ingeschreven voor deelname aan de betreffende scholingsactiviteit(en). Na aanmelding is er een bedenktermijn van
14 dagen. Als men door omstandigheden verhinderd is deel
te nemen, dan dient dit schriftelijk of per e-mail (desk@npi.nl)
kenbaar te worden gemaakt aan het Cursussecretariaat van het
NPi. Bij afmelding voor een scholingsactiviteit is de volgende
regeling van toepassing:
• Bij afmelding tot 5 weken vóór aanvang van een scholingsactiviteit worden € 30,- administratiekosten in rekening gebracht.
• Bij afmelding binnen 5 weken vóór aanvang van een scholingsactiviteit wordt het gehele scholingsbedrag in rekening gebracht.
Indien de afzender zelf voor een vervanger zorgdraagt, worden
u alleen € 30,- administratiekosten in rekening gebracht.
De inschrijving met de daarbij behorende voorwaarden en
verplichtingen worden overgenomen door de vervanger.
• In het geval er sprake is van restitutie, wordt het betreffende
bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort.

NEDERLANDS
PARAMEDISCH
INSTITUUT

algemeen
T 033 421 61 00
I www.npi.nl
E desk@npi.nl
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•

•

•
•

mers is bereikt kan digitaal worden aangemeld voor de wachtlijst
door te klikken op de knop ‘Meld u aan voor de wachtlijst’ die
gevonden kan worden bij de desbetreffende scholingsactiviteit.
Degenen die zich digitaal aanmelden voor een wachtlijst ontvangen op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen een
e-mail op het moment dat inschrijving mogelijk is. Als vervolgens
binnen de daarvoor gestelde termijn wordt ingeschreven, is
plaatsing gegarandeerd.
Uiterlijk 1 maand vóór aanvang van de scholingsactiviteit worden
het programma, een routebeschrijving en eventueel andere
benodigde gegevens op de website van het NPi geplaatst.
Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een scholingsactiviteit kan de scholingsactiviteit geannuleerd worden.
Degenen die zich hebben ingeschreven voor een scholingsactiviteit die geannuleerd moet worden, berichten wij hierover uiterlijk
1 maand voor aanvang van de scholingsactiviteit.

Inhalen en administratiekosten
Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist één
of meer dagdelen van een scholingsactiviteit moet missen. Het
NPi biedt de mogelijkheid om deze dagdelen in te halen bij de
eerstvolgende keer dat de betreffende scholingsactiviteit opnieuw wordt georganiseerd. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk of per e-mail (desk@npi.nl) bij het NPi te worden gedaan.
Voor het inhalen van één of meer dagdelen wordt 25% van het
scholingsbedrag, naar rato van het aantal in te halen dagdelen,
in rekening gebracht. De factuur voor deze kosten wordt gevoegd
bij de bevestigingsbrief van de scholingsactiviteit waarbij de dagdelen worden ingehaald.
Disclaimer
De inhoud van de NPi-scholingsactiviteiten (waaronder cursussen,
congressen, trainingsprogramma’s) wordt/is te goeder trouw en
zorgvuldig samengesteld. Het NPi en de docenten van de NPischolingsactiviteiten zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade
van welke aard dan ook die ontstaat door het deelnemen aan NPischolingsactiviteiten of toepassing van de in NPi-scholingsactiviteiten gepresenteerde kennis en inzichten.
Deelname aan NPi-scholingsactiviteiten geschiedt voor eigen rekening en risico. Het NPi is niet aansprakelijk voor eventuele schade
in het geval een scholingsactiviteit geannuleerd wordt, ongeacht de
reden van de annulering. Het aantal te behalen accreditatiepunten
dat bij de NPi-scholingsactiviteiten op het gebied van de fysiotherapie staat genoemd kan door het KNGF worden gewijzigd.

WACHTLIJST

• Inschrijven voor deelname aan een scholingsactiviteit van het
Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) kan door middel van
het online-inschrijfformulier op www.npi.nl.
• Met het versturen van het online-inschrijfformulier geeft de
afzender zich op voor deelname aan de scholingsactiviteit
waarvoor wordt aangemeld.
• De inschrijvingen worden door het NPi geregistreerd op
volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers
voor de betreffende scholingsactiviteit is bereikt.
• Zonder tegenbericht is de afzender definitief geplaatst voor
de scholingsactiviteit waar de afzender zich voor inschrijft.
De afzender ontvangt na inschrijving direct per e-mail een
automatische reply. De schriftelijke bevestiging, factuur en
eventuele nadere gegevens ontvangt de afzender uiterlijk
6 weken voor aanvang van de scholingsactiviteit.
• Voor scholingsactiviteiten waarbij het maximum aantal deelne-

VOOR CURSUSSEN EN
WACHTLIJSTPROCEDURE

Voor cursussen waarbij het maximum aantal deelnemers is
bereikt of voor cursussen die nog niet zijn gepland, kan digitaal worden aangemeld via de knop ‘Wachtlijst’ of via de knop
'Belangstelling' die u aantreft bij de desbetreffende cursus.
Degenen die op deze manier hun belangstelling kenbaar
maken voor een cursus ontvangen een 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-mailadres verandert, stuur dan uw
nieuwe e-mailadres naar desk@npi.nl, met vermelding van
het oude e-mailadres.
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Complete praktijksoftware voor de fysiotherapeut

Bedankt
Intramed!

“We hebben nooit geweten dat Intramed zo compleet is”.
Intramed levert uiterst overzichtelijke, efﬁciënte en betaalbare software voor
de zorg. Software die inmiddels bijna 20.000 professionele (para)medici
ondersteunt in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Altijd up-to-date en met de
zekerheid van alleen de allerbeste support door mensen die het pakket door
en door kennen.

Een greep uit de basisfunctionaliteiten van Intramed:
• Voldoet aan de KNGF verslagleggingsrichtlijn
• De meetinstrumenten PSK, VAS (algemeen, pijn, stijfheid), DRI en NPRS
zijn standaard opgenomen, maar u kunt ook zelf vragenlijsten en testen
samenstellen. Met mogelijkheden om deze door patiënten zelf in te laten
vullen en de testresultaten in overzichtelijke graﬁeken weer te geven.
• Met de knop ‘Tarieven updaten’ kunt u tarieven automatisch ophalen
• Beveiligt online declareren bij alle zorgverzekeraars (VECOZO)
• Oude verslaglegging gemakkelijk converteren naar de nieuwste
verslaglegging
• Fysiotherapeutische diagnose wordt automatisch samengesteld uit
ingevoerde gegevens
• Een groot deel van het kwaliteitsjaarverslag fysiotherapie kan automatisch
gegenereerd worden
• Deskundige helpdesk, ook ’s avonds
Met Intramed PLUS een volledig EPD
Een goed EPD bevordert de inhoudelijke kwaliteit, doelmatigheid en
transparantie van de zorg. Daarnaast brengt het de gezondheidstoestand
van de patiënt in kaart en ondersteunt het de fysiotherapeut in klinisch
redeneren en besluiten.
Een greep uit de mogelijkheden die Intramed PLUS te bieden heeft:
• Aanvullende richtlijnen KNGF (18 stuks)
• Aanvullende richtlijnen specialismen (5 stuks)
• Bijbehorende meetinstrumenten (129 stuks)
• Behandelrichtlijnen (24 stuks)
• Voldoet aan de Agis/Achmea eisen (en andere verzekeraars) voor
plus-contracten
• Online vragenlijsten afnemen (ook eigen vragenlijsten)
• Online intake patiënt (2014)
• Fysioplan en ParaBench praktijk dashboard zijn standaard opgenomen
Intramed PLUS biedt meer, kijk voor alle mogelijkheden op onze website
Wilt u online werken? Dan bieden wij u Intramed OnLine aan:
Veilig en snel online werken met een betrouwbare partner.
Kijk voor meer informatie op onze website
Gegevens meenemen
Wij bieden ruime mogelijkheden om gegevens
van uw huidige softwarepakket over te nemen
in Intramed. Meer informatie bij de afdeling
Verkoop & Administratie op 0182 – 621 107

Noordkade 94 - 2741 GA Waddinxveen
T 0182 62 11 07 - F 0182 62 11 99
info@intramed.nl
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