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VOORWOORD

Ook ontwikkelen we de ‘mijn-NPi’-pagina steeds verder. Hierdoor
kunt u vanaf komende zomer met één gebruikersnaam en wacht-
woord gebruikmaken van alle NPi-diensten en heeft u direct 
toegang tot bijvoorbeeld de NPi-service, de NPi-toetsen, NPi-
elearning en webcasts. Ook heeft u dan in één oogopslag zicht 
op al uw cursusinschrijvingen, wachtlijsten, facturen en uw 
persoonlijke cursushistorie.

Omdat niet iedereen dezelfde leerstijl heeft, werken we aan de
verdere ontwikkeling van cursussen in meerdere vormen, zoals
contactonderwijs, elearning en blended learning. Daardoor kunt u
kiezen voor de leervorm die het beste bij u past. Ook krijgt u de
mogelijkheid om op basis van uw voorkeuren en cursushistorie
suggesties te ontvangen voor uw scholing op maat. 

Binnen de tien themagebieden blijft u op de hoogte van de actuele
ontwikkelingen doordat we deze snel en slagvaardig in ons aanbod
verwerken; dan wel door cursussen te actualiseren, of door nieuwe
activiteiten te ontwikkelen. Jaarlijks introduceert het NPi circa
twintig nieuwe cursussen. 

Dat flexibele cursusaanbod met aandacht voor actuele thema’s 
benoemen onze cursisten als een zeer sterk punt. Zij waarderen
ook de cursuskwaliteit; de gemiddelde cursuswaardering ligt op
ruim een 8. Meer dan 90% van onze cursisten beveelt de gevolgde
cursussen aan bij collega’s. 

Het NPi ondersteunt u bij uw levenslange vakinhoudelijke 
ontwikkeling, met wetenschappelijke informatievoorziening
(NPi-service, wekelijks nieuws, de NPi-nieuws app) en met ons
uitgebreide cursusaanbod in leerlijnen op tien themagebieden.
Achter de schermen werken we eraan om u nog beter van
dienst te zijn bij uw persoonlijke voorkeuren en wensen. 
In dit scholingsprogramma leest u over de uitgebreide 
mogelijkheden die wij u nu al bieden.

Met de belangrijkste onderzoeksgroepen in Nederland en met 
beroepsorganisaties zoals het KNGF en de VvOCM werken we aan
de implementatie van de ‘evidence producten’ en recente weten-
schappelijke kennis, waardoor u deze kennis direct in uw dagelijk-
se praktijk kunt toepassen. Samen met het KNGF werken we
bovendien aan innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van effectieve
implementatiemethoden en het gebruik van technologie in de zorg. 

De komende jaren besteden we extra aandacht aan het aanbod
voor oefen- en ergotherapeuten. Dit doen we bijvoorbeeld door 
experts in de oefen- en ergotherapie uit te nodigen voor ons
Expert-team. Nu al kunt u als oefen- en ergotherapeut bij het 
NPi terecht voor scholing op maat.

Mocht u suggesties of wensen hebben, dan vernemen we die
graag. Ik wens u een leerzaam 2017 toe!

Tinus Jongert, hoofdredacteur 
Directeur NPi, 
Lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende omgeving, 
De Haagse Hogeschool
tinus.jongert@npi.nl 



De Nederlandse gezondheidszorg is flink in beweging en dat
heeft ook zijn gevolgen voor de fysiotherapie. Bovendien ver-
schuiven de concepten over (musculoskeletale) pijn nog steeds. 
Om deze kennis en inzichten in de eigen praktijk te kunnen 
toepassen, ontwikkelde het NPi deze maatwerk opfriscursus
specifiek voor fysiotherapeuten die al minstens 15 jaar in de
praktijk werkzaam zijn.

De ontwikkelingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg ver-
lopen in een rap tempo. De afgelopen 15 jaar is het zorglandschap
enorm veranderd en zijn bijvoorbeeld de eisen voor transparantie
en kwaliteit flink opgeschroefd. Voor de fysiotherapie veronder-
stelt dit methodisch handelen, handelen volgens de principes van
EBP, verwetenschappelijking van de fysiotherapie en een trans-
parante dossiervoering. Ook de komende jaren zal het zorgland-
schap veranderen. De toenemende liberalisering (met mondigheid
en de wens om zelf regie te voeren over het leven als exponent),
zal de zorgvraag en de zorgeisen fors doen veranderen. Het 
functioneren van mensen komt hierbij centraal te staan.

ALGEMEEN

     

 
 

Opfriscursus op maat

DRS. JOHN BOS
Docent opleiding Fysiotherapie, Hogeschool Rotterdam
Fysiotherapeut en manueel therapeut
Cursusleider/docent NPi
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Nog meer dan nu het geval is, zal fysiotherapie in het teken staan
van professioneel sturen op het menselijke gezondheidspoten-
tieel, zodat ieder individu zo lang mogelijk zelfstandig kan functio-
neren en participeren. Acceptatie van last en ongemak dienen
hierbij ook als richtpunt. Overbodige zorg en behandeling moet
worden voorkomen. De nieuwe definitie van ‘gezondheid’ (Huber
et al 2011), die in het nieuwe Beroepsprofiel Fysiotherapie (2014)
als vertrekpunt dient, heeft talrijke implicaties voor de alledaagse
fysiotherapie, zowel vakinhoudelijk als moreel-ethisch.
Daarnaast zijn concepten over (musculoskeletale) pijn op grond
van neurowetenschappelijke inzichten en filosofische beschou-
wingen flink aan het verschuiven. Ook dit heeft implicaties voor 
de hedendaagse fysiotherapie. De kernvraag is: wat is legitieme
fysiotherapie bij cliënten met musculoskeletale pijnklachten?

Opfriscursus op maat
Heeft u het gevoel niet meer in de pas te lopen met de inhoudelijke
ontwikkelingen, of worstelt u met het bijhouden van de enorme
wetenschappelijke informatiestroom en vindt u het lastig om dit te
integreren in uw alledaagse handelen, dan is deze opfriscursus
iets voor u. Binnen de gestelde thematiek wordt de inhoud van de
cursus en van een eventuele vervolgscholing in overleg met u be-
paald, op grond van uw professionele behoeften. De ervaren docent
wil u graag helpen bij het u eigen maken van de genoemde inhou-
delijke ontwikkelingen in relatie tot uw opgebouwde expertise.

Aan de hand van verschillende patiëntvoorbeelden worden de 
leerinhouden met elkaar besproken, bediscussieerd en geoefend.

voor fysiotherapeuten met minimaal 
15 jaar praktijkervaring
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BEHEERSMODELSCHOLING –
IN GESPREK OVER GOEDE ZORG 

Cursusnr. 1702871

Doelgroep: deelname aan deze scholing is alleen mogelijk voor
fysiotherapeuten uit praktijken of instellingen die een beheers -
audit hebben gehad waarvan de uitslag negatief is, met als 
consequentie dat een verbetertraject dient te worden doorlopen
waar deze driedaagse scholing deel van uitmaakt.

Data De planning van de beheersmodel-cursussen geschiedt
op basis van het aantal fysiotherapiepraktijken /
fysiotherapeuten dat zich voor de scholing aanmeldt.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 750,- per deelnemer.

Voor nadere informatie zie de website van het NPi:
www.npi.nl/beheersmodel.

FYSIOTHERAPIE: KUNST EN KUNDE 

Cursusnr. 1700741

Doelgroep: fysiotherapeuten en andere geïnteresseerde 
paramedici.

Datum ma. 13 febr. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

Attentie: Het in deze cursus gepresenteerde conceptuele kader
voor het fysiotherapeutisch handelen vormt het vertrekpunt van
diverse leerlijnen van het NPi. Voor nadere informatie over de
leerlijnen waarvoor de inhoud van deze cursus als uitgangspunt
dient zie de NPi-cursuskalender op www.npi.nl.

OPFRISCURSUS OP MAAT VOOR FYSIOTHERAPEUTEN
MET MINIMAAL 15 JAAR PRAKTIJKERVARING

Cursusnr. 1705031

Doelgroep: fysiotherapeuten die langer dan 15 jaar werkzaam zijn.

Datum di. middag en -avond 21 mrt. 2017. 

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 195,- resp. € 175,- met NPi-kortingskaart.
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www.bilderberg.nl   info@bilderberg.nl   T 0317 318 319

BILDERBERG

      

advertentie

MOTIVERENDE GESPREKSVOERING BIJ MENSEN MET
EEN CHRONISCHE AANDOENING

Cursusnr. 1703741

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

Data ma. middag en -avond 16 jan. en di. 17 jan. 2017.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

PRAKTIJKCURSUS HYDROTHERAPIE; 
CASUS-GESTUURDE INTERVENTIE-TACTIEKEN 

cursusnr. 1704431

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

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

Plaats On Campus te Zwolle.

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

Voor nadere 
informatie over 

cursussen, de cursus-
kalender en inschrijf-

formulieren zie
www.npi.nl



Hét probleem van werkend Nederland is ‘werkdruk’ en de 
reacties die dit oproept bij medewerkers. Eén op de drie mede-
werkers heeft er last van*. Dit betekent dat een groot deel van
de werkende patiënten binnen de paramedische praktijk ermee
te maken heeft. Mogelijk is een klacht aan het houdings- en
bewegingsapparaat zelfs een uiting van langdurige stress. TNO
berekende dat 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim
ontstaat door werkstress, vooral door werkdruk. Dat zijn
7.555.000 werkdagen, hetgeen gezamenlijk neerkomt op bijna
21.000 fte. De kosten hiervan bedragen voor werkgevers jaar-
lijks 1,8 miljard euro. Mogelijke gevolgen van psychosociale
arbeidsbelasting zijn psychische klachten, overspannenheid en
burn-out, maar bijvoorbeeld ook vermoeidheid, concentratie-
problemen, hartklachten of klachten aan het bewegingsapparaat.
De vraag is, of de patiënt zich bewust is van deze relatie en hoe
de hulpverlener de invloed van werkdruk op het individu kan
beoordelen.

Het probleem met werkdruk is dat de oorzaak niet makkelijk te
duiden valt; het is een resultante van diverse, veelal individueel
bepaalde, factoren. We beschouwen werkdruk dan ook als een
multifactorieel fenomeen. Een voorbeeld betreft werkzaamheden
die een medewerker veel energie kosten doordat het werk moeilijk
is, of niet past bij die persoon. Daarnaast kan ook bore-out een rol
spelen; van te weinig uitdaging wordt menigeen ook niet gelukkig.
Of iemand is zo betrokken dat de werk-privé balans verstoord
raakt. Deze verstoring treedt niet van het ene op het andere moment
op. Langzaam zetten patronen zich vast en kunnen balansversto-
ringen gaan optreden. Verschillende factoren kunnen deze versto-
ringen in de hand werken. Door nieuwe vormen van werken,
waarbij steeds meer ‘eigenaarschap’ bij het individu ligt, kan een
stressvolle situatie ontstaan. Neem daarbij de toenemende infor-
matiestromen en de mogelijkheid om ‘altijd’ en ‘overal’ te werken;
het lijkt mooi, maar dat is het niet voor iedereen. 

ARBEID EN BEDRIJF
     

 
 

‘Werkdrukmanagement’

LINDA LOEFFEN
Arbeids- en organisatiepsycholoog,
bedrijfskundige

GERT CONTANT
Gecertificeerd arbeids- en organisatiedeskundige, 
fysiotherapeut

Arbeid en bedrijf10 Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 11

De nieuwe NPi-cursus ‘Werkdrukmanagement’ is gericht op het
herkennen van de signalen van werkdruk. De cursus laat zien hoe
werkdruk ontstaat en hoe de mate van werkdruk te onderzoeken
is bij de individuele patiënt of medewerker. Door dit inzicht is de
behandelaar beter in staat om relaties tussen werk en klachten 
te herkennen en vervolgens passende interventies in te zetten. 
De cursus laat ook zien welke mogelijkheden er zijn om andere
professionals in te schakelen.

Dat ‘werkdruk’ meer is dan ‘druk werk’ blijkt uit de onderwerpen
die verbonden worden met het begrip werkdruk of, zoals de
Arbowet aangeeft, ‘de psychosociale arbeidsbelasting’. Het gaat
hierbij ook om ongewenste omgangsvormen als agressie, pesten
en discriminatie. Maar wanneer is echt sprake van een te hoge
psychosociale belasting? En wat ondernemen bedrijven om mede-
werkers hiertegen te beschermen? En wat als een bedrijf de zaken
niet goed op orde heeft, wat betekent dat voor het slachtoffer? 

Door inzicht te krijgen in de manier waarop organisaties omgaan
met werkdruk, kan de behandelaar de patiënt gericht doorverwij-
zen of sturen op actie. De ‘sociale kaart’ van het bedrijf kan hierbij
een helpende hand bieden. Ook is het zinvol als de therapeut 
inzicht heeft in de rechten en plichten van zowel de medewerker
als de werkgever.

Bij het onderzoeken van werkdruk is het ook interessant om te 
kijken naar de werkdruk binnen het eigen werkveld. Waar loopt de
energie weg en waar wordt deze gemobiliseerd? Dit inzicht kan
helpen bij het nemen van goede beslissingen en bij het realiseren
van een beter energieniveau.

Bent u als arbeid-, bedrijfs- of algemeen fysiotherapeut geïnte-
resseerd in de invloed van werkdruk op (de klachten van) uw 
patiënten, schrijf u dan in voor de tweedaagse cursus ‘Werkdruk-
management’. In deze cursus komen de nieuwste inzichten op 
het gebied van werkdruk en werkstress aan de orde en krijgt u
concrete handvatten om tot gedragsverandering te komen, van
patiënt en therapeut. 

Heeft u nog tijd? 

Nieuwe cursus

*Bronnen zijn op aanvraag bij de auteurs beschikbaar: info@npi.nl. 

Linda Loeffen en Gert Contant verzorgen opleidingen en
trainingen vanuit de Etop ArboAcademie, NPi-partner op
het thema ‘Arbeid en gezondheid’ 

WERKDRUKMANAGEMENT

Cursusnr. 1705021

Doelgroep: bedrijfsfysiotherapeuten, arbeidsfysiotherapeuten,
oefentherapeuten en ergotherapeuten.

Data do. 23 febr. en do. 16 mrt. 2017.

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

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

NIEUW!
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CONGRES ‘DE BEKKENBODEM MAG JE NIET MISSEN;
JOUW CLIËNT BETER UIT DE STARTBLOKKEN’

Congresnr. 1705001

Doelgroep: bekken-, sport- en geriatriefysiotherapeuten, 
manueel therapeuten en oefentherapeuten.

Datum do. 1 juni 2017.

Plaats Postillion hotel te Bunnik.

Kosten € 195,- resp. € 135,- met NPi-kortingskaart.

MYOFASCIALE TRIGGERPOINTS IN DE BEKKEN-,
BUIK-, BILREGIO 

Cursusnr. 1702531

Doelgroep: (bekken)fysiotherapeuten.

Data vr. middag en -avond 17 mrt. en za. 18 mrt. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

Cursusnr. 1701081

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. 3 febr. (incl. avondprogramma) en za. 4 febr. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTERCLASS ‘BEKKENBODEMKLACHTEN 
NA EEN SEKSUEEL TRAUMA’

Cursusnr. 1705041

Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten.

Datum vr. 12 mei 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

NIEUW!

NIEUW!
MASTER
CLASS

voor
€ 50,- 

per jaar

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

Nu ook:

• Zonder kosten 
NPi-cursus(delen) inhalen

• Aanbiedingen 
bij NPi-cursuslocaties

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

Heeft u al een kortingskaart? 
www.npishop.nl

GRATIS VOOR LEDEN KNGF

Voor alle cursussen in 
het themagebied
Bekkenproblematiek zie
www.npi.nl/bekken
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DR. VERONICA JANSSEN
Medisch psycholoog LUMC
Onderzoeker Universiteit Leiden
Docent NPi

Het doormaken van een cardiaal incident, zoals een hartinfarct,
is voor veel patiënten een ingrijpende gebeurtenis. Patiënten
zitten vaak met veel vragen, voelen zich onzeker en zijn het 
vertrouwen in hun lichaam verloren. Bij een deel van de 
patiënten herstelt dit vanzelf, maar ongeveer een kwart kampt
met persisterende angst- of depressieve klachten. Dit kan een
slechter herstel, een verminderde therapietrouw, een ongezon-
dere leefstijl en frequenter ziekenhuisbezoek tot gevolg hebben. 

De meeste patiënten komen na het (recent) doormaken van een
cardiaal incident in aanmerking voor (multidisciplinaire) hartreva-
lidatie. Daarbij werken onder anderen cardiologen, verpleegkun-
digen, fysiotherapeuten, diëtisten en psychologen samen met 
de patiënt aan zowel fysiek als mentaal herstel en secundaire
preventie. Nationaal en internationaal onderzoek wijst uit dat
hartrevalidatie gunstige effecten heeft op onder meer fysieke 
belastbaarheid, leefgewoonten, risicofactoren en kwaliteit van 
leven, en dat het leidt tot circa 30% minder sterfgevallen door
hartproblemen.

HART, VAAT 
EN LONGEN

     

 
 

Psychosociale gevolgen van een 
hartaandoening en behandeling 
binnen de hartrevalidatie 

Binnen de hartrevalidatie bestaan verschillende mogelijkheden
voor de behandeling van psychologische klachten. Begeleiding
door een psycholoog is veelal kortdurend en gebaseerd op 
cognitieve gedragstherapie, probleemoplossende therapie of 
interpersoonlijke therapie.

Neem Yolande, 66 jaar en net gepensioneerd; op vakantie krijgt ze
een myocardinfarct. Eenmaal thuis blijft zij heel angstig, durft ze
niet goed meer naar buiten en vermijdt ze bewegen zoveel moge-
lijk. De cardioloog, de fysiotherapeuten en de psycholoog stellen
in samenspraak met Yolande een behandelplan op. Samen met de
psycholoog onderzoekt Yolande haar angstige gedachten en ze
leert deze hanteren. Onder begeleiding van de fysiotherapeut gaat
ze gedoseerd bewegen en ze ervaart dat dit minder beangstigend
is dan gedacht. Deze succeservaringen helpen haar een actieve
leefstijl te ontwikkelen die bij haar past. Na afloop van de hartre-
validatie zit ze goed in haar vel en durft ze haar oude leven weer
op te pakken. Ze wandelt nu wekelijks met haar kleinkinderen
naar het park.

Sinds jaren organiseert het NPi de cursus ‘Hartrevalidatie’, voor
fysiotherapeuten die in een ziekenhuis of revalidatiecentrum op
een specifieke hartrevalidatieafdeling hartpatiënten begeleiden 
in een multidisciplinair revalidatieprogramma. In deze cursus 
besteden we uitgebreid aandacht aan psychosociale problemen
bij hartaandoeningen en aan het veranderen van leefstijl. De
eerstvolgende cursus ‘Hartrevalidatie’ start op 20 januari 2017. 
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HARTREVALIDATIE 

Cursusnr. 1700491

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. 20 jan. en za. 21 jan., vr. 17 mrt. en za. 18 mrt., vr. 7 apr.
en za. 8 apr. 2017 (vrijdagen incl. avondprogramma).

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

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

FYSIOTHERAPIE OP DE INTENSIVE CARE-AFDELING

Cursusnr. 1700701

Doelgroep: fysiotherapeuten.

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

Data vr. 27 jan. (incl. avondprogramma) en za. 28 jan. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

Cursusnr. 1704911

Doelgroep: Fysiotherapeuten die de NPi-cursus 'Fysiotherapie
op de Intensive Care afdeling' hebben gevolgd of minimaal 3
jaar werkzaam zijn op de IC (zie informatie in de NPi-cursus-
kalender).

Datum vr. 23 juni 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

PERIFEER ARTERIEEL VAATLIJDEN 
EN TRAINING

Cursusnr. 1700471 / 1700472

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten en
oefentherapeuten.

Data nr. 1700471: do. 16 febr. en  vr. 24 mrt. 2017.
nr. 1700472: do. 16 febr. en  vr. 21 apr. 2017.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze en
Tergooi ziekenhuis te Hilversum.

Kosten € 475,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart.
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Hart, vaat en longen

COPD EN ASTMA

Cursusnr. 1700021

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten en
oefentherapeuten.

Data vr. 10 febr. en za. 11 febr., vr. 10 mrt. en za. 11 mrt.
2017 (vrijdagen incl. avondprogramma).

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

PRAKTIJKDAGEN COPD

Cursusnr. 1704261 / 1704181

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de 
cursus ‘COPD en astma’ hebben gevolgd en een half jaar 
werkervaring hebben met mensen met COPD.

Data nr. 1704261: do. 30 mrt. en vr. 31 mrt. 2017.
nr. 1704181: do. 18 mei en vr. 19 mei 2017.

Plaats nr. 1704261: Beatrixoord te Haren.
nr. 1704181: UCCZ Dekkerswald te Groesbeek.

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

MASTERCLASS ‘ADEMSPIERTRAINING’

Cursusnr. 1703751

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

Datum do. 9 febr. 2017.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

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

Cursusnr. 1704521

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de 
cursus ‘COPD en astma’ hebben gevolgd.

Datum do. 30 mrt. 2017.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart.
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TINUS JONGERT
Directeur NPi
Lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende
Omgeving, De Haagse Hogeschool 

Veel mensen in Nederland hebben een ongezonde leefstijl; 
ze bewegen te weinig, vertonen teveel sedentair gedrag en zij 
hebben vaak ongezonde voedingsgewoonten. Deze ongezonde
leefstijl kan leiden tot onder meer overgewicht en obesitas. 
Op de lange termijn is er dan sprake van een verhoogd risico op
chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus, coronaire
hartaandoeningen en sommige vormen van kanker. Dit geldt voor
volwassenen, maar ook voor kinderen. In grote steden, achter-
standswijken en met name onder mensen met een lage Sociaal
Economische Status (lage SES-groepen) komen een ongezonde
leefstijl en overgewicht/obesitas relatief vaak voor. Het bevorde-
ren van een gezonde leefstijl bij deze risicogroepen is dus van
groot belang. 

De fysio- en oefentherapeut kan een belangrijke rol spelen in de
multidisciplinaire behandeling van kinderen met overgewicht. In
de nieuwe gezondheidsdefinitie van Huber en in het nieuwe fysio-
therapeutische beroepsprofiel (BCP) wordt deze nieuwe rol bij 
preventieve maatregelen en het aanleren van zelfmanagement
heel duidelijk beschreven. Hierbij richt de fysiotherapeut zich met
name op geïndiceerde- en zorggerelateerde preventie.

Het NPi heeft een tweedaagse cursus ontwikkeld die specifiek
aandacht besteed aan leefstijlinterventies voor kinderen (en hun
ouders) met overgewicht/obesitas, met name in de achterstands-
wijken, voor lage SES-groepen. In de cursus staat een interventie
centraal die de BMI verlaagt en een actieve leefstijl stimuleert.
Deze interventie is ontwikkeld en onderzocht in de Schilderswijk in
Den Haag, in samenwerking met het lectoraat Gezonde Leefstijl in
een Stimulerende Omgeving van De Haagse Hogeschool en met
het WoW-Leefstijlcentrum. Deze studie werd uitgevoerd bij een
groep kinderen van 8 tot 12 jaar, met overgewicht/obesitas en van
allochtone afkomst. De interventie is opgenomen in de database
van het Centrum Gezond Leven. 

Indien u als therapeut meer inzicht wilt krijgen in het opzetten van
preventieve leefstijlinterventies met een grote maatschappelijke
relevantie, het opzetten van netwerksamenwerkingen binnen uw
gemeente en het nadenken over nieuwe businessmodellen, dan
biedt deze nieuwe cursus u veel mogelijkheden. Hierbij kunt u 
lering trekken uit de jarenlange ervaringen die in het WoW-
Leefstijlcentrum in Den Haag zijn opgedaan. 
In deze cursus komen recente inzichten aan bod over de behande-
ling van kinderen met overgewicht en de cursisten zetten een 
eerste stap in het zelfstandig opzetten van een leefstijlinterventie
voor deze kinderen. In groepsverband en aan de hand van het 
businessmodel Canvas werken de cursisten toe naar een portfolio;
zo integreren zij de kennis in een model en dat bevordert de 
vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. 

Na deze cursus kan de cursist een interventie verzorgen voor 
kinderen met overgewicht/obesitas als onderdeel van (multidisci-
plinaire) leefstijlinterventies. Tevens beschikt de cursist over 
vaardigheden om strategie- en businessmodellen vorm te geven
en om te werken aan het werven van financiële middelen voor 
deze (multidisciplinaire) leefstijlinterventies. 

KINDEREN

     

 
 

‘Leefstijlinterventies bij kinderen
met overgewicht’

1918 Kinderen Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl

Nieuwe NPi-cursus
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LEERLIJN KINDERNEUROREVALIDATIE 
MODUUL 2

Cursusnr. 1701671

Doelgroep: (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logo-
pedisten.

Data vr. 24 febr., vr. 10 mrt., vr. 24 mrt., vr. 7 apr., vr. 12 mei
en vr 30 juni 2017 (2 roostervrije dagen op vr. 14 apr. 
en vr. 2 juni 2017).

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze en
Revalidatiecentrum Blixembosch te Eindhoven.

Kosten € 1.675,- resp. € 1.495,- met NPi-kortingskaart.

SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN

Cursusnr. 1704581

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten en sportfysiotherapeuten.

Datum do. 16 mrt. 2017.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

LEEFSTIJLINTERVENTIES BIJ KINDEREN MET
OVERGEWICHT

Cursusnr. 1704651

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 11 mei en vr. 12 mei 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 475,- resp. € 425,- met NPi-kortingskaart.
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VERDIEPINGSDAG ‘NEUROREVALIDATIE/CVA: 
VAARDIGHEIDSTRAINING BIJ EEN HERSTELLENDE
ARM-HANDFUNCTIE’

Cursusnr. 1705091

Doelgroep: therapeuten die de cursus 'Neurorevalidatie/CVA',
'Neurorevalidatie/CVA/Ergotherapie' of de Inhaalcursus
'Neurorevalidatie/CVA' succesvol hebben afgerond en de kennis
over de arm/hand training uit deze cursus paraat hebben. 
Het werken met CVA-patiënten is een voorwaarde om deel te
kunnen nemen aan de cursus.

Datum wo. 8 mrt. 2017.

Plaats Revalidatiecentrum de Hoogstraat te Utrecht.

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

MASTERCLASS  BALANS; EVIDENTIE EN TOEPASSING
IN DE NEUROREVALIDATIE

Cursusnr. 1704121

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten Mensendieck
en Cesar, 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 aan-
toonbaar door andere cursussen of studie op de hoogte zijn van
de laatste ontwikkelingen op het gebied van de neurorevalidatie.

Data do. 23 mrt., vr. 24 mrt. en za. 25 mrt. 2017 
(geen avondprogramma’s).

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

NIEUW!
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In het voorjaar van 2017 voegt het NPi een nieuwe cursus toe
aan de leerlijn Oncologie: ‘Fysiotherapie in de palliatieve zorg
bij kanker’.

In de palliatieve fase van kanker is genezing niet meer mogelijk.
De medische behandeling richt zich in deze fase aanvankelijk op
het zo goed mogelijk bestrijden van de ziekte en op bestrijding 
van symptomen, met als doel het verlengen van het leven met 
een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Uiteindelijk gaat deze
zogenoemde ziektegerichte palliatie over in symptoomgerichte
palliatie, en is het doel uitsluitend kwaliteit van leven. In de 
stervensfase verschuift de aandacht van kwaliteit van leven naar
kwaliteit van sterven.

LYMFOLOGIE EN 
ONCOLOGIE

     

 
 

‘Fysiotherapie in de palliatieve zorg 
bij kanker’

DR. MARTIJN STUIVER
Fysiotherapeut en klinisch epidemioloog
Cursusleider/docent NPi
NKI-AvL en AMC-UvA
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De palliatieve fase bij kanker kent vaak een relatief lange fase
waarin een geleidelijke afname van functioneren optreedt, waarna
meestal vrij abrupt een snelle achteruitgang optreedt tot aan het
overlijden. Afhankelijk van het type kanker kan de palliatieve fase
enkele maanden tot vele jaren duren.

In de palliatieve fase kan ondersteuning van een fysiotherapeut
zinvol zijn bij verschillende hulpvragen op het gebied van dagelijks
functioneren, behoud van conditie en vitaliteit, omgaan met symp-
tomen zoals oedeem, pijn of dyspnoe. Ook kan de fysiotherapeut
mantelzorgers ondersteunen, onder andere door het aanleren van
ergonomische technieken om transfers te ondersteunen.

Hoewel fysiotherapie zinvol kan zijn in deze fase, zijn er ook diver-
se, relatieve en absolute, contra-indicaties waarmee rekening
gehouden moet worden, bijvoorbeeld bij fysieke training in aan-
wezigheid van botmetastasen. Ook kunnen zich morele dilemma’s
voordoen, waarbij bijvoorbeeld het uitgangspunt om verdere
schade te voorkomen conflicteert met de doelstelling om de 
autonomie zoveel mogelijk te bevorderen.

Het behandelen en coachen van patiënten in de palliatieve en/of
terminale fase vraagt vaak veel van de mentale belastbaarheid
van de fysiotherapeut; de vaardigheid om professionele betrok-
kenheid en persoonlijke distantie in evenwicht te houden wordt 
in deze fase soms bijzonder op de proef gesteld. Deze en aanver-
wante thema’s komen in de nieuwe cursus aan bod.

Nieuwe cursus 



BASISCURSUS ‘OEDEEMTHERAPIE’

Cursusnr. 1700852

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data vr. 10 en za. 11 mrt., vr. 14 en za. 15 apr., vr. 12 en 
za. 13 mei, vr. 16 en za. 17 juni, vr. 8 en za. 9 sept. 2017
(vrijdagen incl. avondprogramma).

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

LIPOEDEEM: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

Cursusnr. 1704801

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

Datum za. 25 mrt. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

ZELFMANAGEMENT BIJ LYMFOEDEEM – 
TEACH THE TEACHER 

Cursusnr. 1704701

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten en huidtherapeuten.

Data vr. middag en -avond 20 jan., za. 21 jan. en 
za. 4 febr. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

PRAKTIJKDAGEN LYMFOLOGIE

Cursusnr. 1704751

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten en huidtherapeuten.

Data Zie www.npi.nl bij de cursusinformatie.

Plaats Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

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

ONCOLOGISCHE CLIËNTEN: FYSIOTHERAPEUTISCHE
MOGELIJKHEDEN

Cursusnr. 1703031

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data za. 6 mei., vr. middag en -avond 19 mei en za. 20 mei
2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 690,- resp. € 620,- met NPi-kortingskaart.
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VERDIEPINGSCURSUS 
‘ONCOLOGIE EN FYSIOTHERAPIE’

Cursusnr. 1704821

Doelgroep: fysiotherapeuten die een basisscholing over 
oncologie en fysiotherapie hebben gevolgd en/of de nodige 
ervaring hebben met het begeleiden van oncologische cliënten.

Data vr. 21 apr. (incl. avondprogramma) en za. 22 apr. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

Cursusnr. 1704131

Doelgroep: fysiotherapeuten die de cursus ‘Oncologische cliën-
ten: fysiotherapeutische mogelijkheden’ of een vergelijkbare
scholing hebben gevolgd, alsmede de cursus ‘Beweeg pro -
gramma’s voor mensen met chronische aandoeningen (deel 1)’.

Data vr. middag en -avond 31 mrt. en za. 1 apr. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

BEHOUD VAN FYSIEKE FITHEID TIJDENS 
CHEMOTHERAPIE

Cursusnr. 1704351

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Ingangsniveau: zie www.npi.nl bij de cursusinformatie.

Data vr. 10 mrt. en za. ochtend 11 mrt. 2017.

Plaats Zie www.npi.nl bij de cursusinformatie.

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

FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE ZORG 
BIJ KANKER

Cursusnr. 1705041

Doelgroep: fysiotherapeuten die een basisscholing over onco-
logie en fysiotherapie hebben gevolgd en/of de nodige ervaring
hebben met het begeleiden van oncologische cliënten.

Datum vr. 9 juni 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 230,- resp. € 210,- met NPi-kortingskaart.
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Patiënten met musculoskeletale pijnklachten vormen een aan-
zienlijk deel van de patiënten die een fysiotherapeut raadplegen.
In de meeste gevallen blijkt de oorzaak voor deze klachten
medisch ‘onschuldig’ te zijn, waarbij twee scenario’s frequent
voorkomen. In het eerste scenario is er een aandoening met 
een gunstig natuurlijk beloop, of is er sprake van aspecifieke
pijnklachten. In het tweede scenario is er geen aandoening; de
klachten worden dan gelabeld als een pijnsyndroom (disorder).
Bij beide scenario’s volstaat conservatieve hulp, gericht op het
persoonlijke pijnprobleem. Hierbij is fysiotherapie te legitime-
ren, al dan niet in combinatie met farmacologische hulp.
De fysiotherapeutische gerichtheid op musculoskeletale pijn-
klachten vergt kennis en deskundigheid om pijn te kunnen 
duiden naar een plausibel onderliggend neurobiologische 
proces. Met dit als uitgangspunt ontwikkelde het NPi twee 
nieuwe cursussen en een masterclass.

Cursus ‘Musculoskeletale pijnklachten’
Al langere tijd staan het gangbare concept en de definiëring van
pijn ter discussie, zowel vanuit de beschouwende wetenschappen
(filosofie) als vanuit de neurowetenschappen. Deze cursus gaat
over de noodzaak tot reconceptualisering van pijn vanuit deze 
wetenschappen. Pijn is een gevoel, een perceptie, dat in verband

te brengen is met neurale activiteit van neurale netwerken 
(neurotags), waarbij aangetekend kan worden dat pijn niet zozeer
verwijst naar wat er op dit moment in het lijf van de betrokkene
(patiënt) gaande is, maar veeleer naar de verwachtingen van deze
persoon over dat gevoel. Deze cursus presenteert state of the art
concepten over pijn en pijnbeïnvloeding in relatie tot het neuro-
plastische brein. Ook de implicaties hiervan voor het fysio thera-
 peutisch handelen komen aan bod.

Cursus ‘Hoofdpijnklachten en fysiotherapie’
In deze cursus komt het recente theoretische ‘framework’ over
hoofdpijnklachten (IHS-classificatie: primaire hoofdpijn, secun-
daire hoofdpijn en craniale neuralgieën) aan bod, in relatie tot de
implicaties voor fysiotherapie. De fysiotherapeutische diagnostiek
en behandeling (interventies) bij patiënten met cervicogene
hoofdpijn en (episodische) tension-type headache zijn onderdeel
van deze cursus.

Masterclass ‘Halswervelkolom gerelateerde nek- en hoofdpijn,
duizeligheid en oorsuizingen’
In de manuele therapie wordt van oudsher het disfunctioneren 
van de hoog-cervicale wervelkolom in een oorzakelijk verband 
gebracht met talrijke klachten. Er is een grote diversiteit van
symptomen in het kader van cervicocephale klachten. Soms is
een dergelijk symptoom solitair aanwezig en vormt het zelfs de
hoofdklacht van patiënten. Men spreekt van ‘cervicogeen’ om het
veronderstelde verband met het disfunctioneren met de halswer-
velkolom te duiden. Inmiddels is cervicogene hoofdpijn - inclusief
de veronderstelde pathogenese - medisch geaccepteerd (in de
IHS-classificatie opgenomen als secundaire hoofdpijn). Voor 
cervicogene duizeligheid en cervicogene tinnitus daarentegen is
van een medische acceptatie nog geen sprake. Deze masterclass
gaat over de state of the art van deze ‘big three’.

MUSCULOSKELETAAL

     

 
 

Musculoskeletale pijnklachten 
en fysiotherapie

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

Cursusnr. 1705081

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

Datum di. middag en -avond 16 mei 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

SNIJZAALDAG KNIE

Cursusnr. 1703711

Doelgroepen: fysiotherapeuten, manueel therapeuten en 
oefentherapeuten.

Datum za. 20 mei 2017.

Plaats UMC Utrecht, universiteitsgebouw ‘Stratenum’ te
Utrecht.

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

SNIJZAALDAG ONDERBEEN, ENKEL EN VOET

Cursusnr. 1703791

Doelgroepen: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, oefen-
therapeuten, podotherapeuten en podologen.

Datum za. 17 juni 2017.

Plaats UMC Utrecht, universiteitsgebouw ‘Stratenum’ te
Utrecht.

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

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

Cursusnr. 1703731

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, podologen en
podotherapeuten.

Data do. middag en -avond 1 juni en vr. 2 juni 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

ELLEBOOGKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1700791

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten en sport-
fysiotherapeuten.

Data vr. 14 apr. en vr. 21 apr. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 505,- resp. € 460,- met NPi-kortingskaart.
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MUSCULOSKELETAAL

PATROONHERKENNING: LAGE-RUG EN HEUP/LIES

Cursusnr. 1702741

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten en oefen-
therapeuten.

Datum vr. 27 jan. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

LUMBOSACRALE PIJNSYNDROMEN

Cursusnr. 1700971

Doelgroep: fysiotherapeuten en manueel therapeuten.

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

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

HOOFDPIJNKLACHTEN EN FYSIOTHERAPIE

Cursusnr. 1705051

Doelgroep: fysiotherapeuten en manueel therapeuten.

Datum vr. 30 juni 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTERCLASS ‘HALSWERVELKOLOM 
GERELATEERDE NEK- EN HOOFDPIJN, 
DUIZELIGHEID EN OORSUIZINGEN’

Cursusnr. 1705061

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

Datum vr. 2 juni 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTERCLASS ‘SCHOUDER’

Cursusnr. 1704031

Doelgroep: fysiotherapeuten die reeds één of meerdere na-
scholingscursussen op het gebied van de schouder hebben 
gevolgd, manueel therapeuten en sportfysiotherapeuten.

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

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Attentie: deze masterclass wordt gegeven in de Engelse taal.

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender
en inschrijfformulieren zie

www.npi.nl
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MASTERCLASS ‘SCHOUDER’ – CLINICAL 
REASONING WITH PATIENTS

Cursusnr. 1704921

Doelgroep: fysiotherapeuten die de Masterclass ‘Schouder’ van
dr. Jeremy Lewis hebben gevolgd.

Datum vr. 10 febr. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Attentie: deze masterclass wordt gegeven in de Engelse taal.

CURSUS ‘HANDTHERAPIE’

Cursusnr. 1700711

Doelgroep: fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

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

Plaats Snijzaal UMCN te Nijmegen en Hotel de Bilderberg te
Oosterbeek.

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

OPLEIDING ‘HANDTHERAPIE’

Cursusnr. 1703921

Doelgroep: ergotherapeuten en fysiotherapeuten.

Data start vr. 20 jan. 2017.

Plaats Snijzaal UMCN te Nijmegen, Hotel de Bilderberg te
Oosterbeek en Conferentiecentrum Kaap Doorn te
Doorn.

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

MASTERCLASS ‘POLSKLACHTEN’

Cursusnr. 1705071

Doelgroep: handtherapeuten.

Datum vr. 24 mrt. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MYOFASCIALE PIJN: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING
VAN MYOFASCIALE TRIGGERPOINTS

Cursusnr. 1700521

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. 16 juni (incl. avondprogramma) en za. 17 juni 2017.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

     

 
 

CURSUSAANBOD

MUSCULOSKELETAAL

Musculoskeletaal

MOBILISATION OF THE NERVOUS SYSTEM

Cursusnr. 1703621

Doelgroep: fysiotherapeuten en manueel therapeuten.

Data di. 21 mrt. en wo. 22 mrt. 2017.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

Attentie: Deze cursus wordt gegeven in de Nederlandse taal.

TRAUMATOLOGIE EN FRACTUUR-
BEHANDELING

Cursusnr. 1700511

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten en
oefentherapeuten.

Data ma. 16 jan., ma. 30 jan. en ma. 13 febr. 2017.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

REUMATISCHE AANDOENINGEN

Cursusnr. 1700411

Doelgroepen: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten en
oefentherapeuten.

Data ma. middag en -avond 20 febr. en di. 21 febr., ma. 
middag en -avond 13 mrt. en di. 14 mrt., wo. middag
en -avond 29 mrt. en do. 30 mrt. 2017.

Plaats Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden.

Kosten € 1.495,- resp. € 1.345,- met NPi-kortingskaart.
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Laat u niet 
afschrikken door 
wachtlijsten! 

Schrijf vrijblijvend in als
belangstellende voor een 
cursus. Ons uitgangspunt is
dat we iedereen binnen een
jaar kunnen plaatsen.

De algemene 
waardering voor 
de NPi-

cursussen 
is een 
ruime 8!
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MOTORIEK VAN DE OUDER WORDENDE 
MENS

Cursusnr. 1700651

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data wo. 22 mrt., wo. 5 apr. en wo. 12 apr. 2017.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN FYSIEKE 
TRAINING BIJ OUDEREN

Cursusnr. 1704381

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten en 
oefentherapeuten.

Data ma. 6 mrt., ma. 20 mrt. en ma. 8 mei (halve dag) 2017.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

VALPREVENTIE EN VALTRAINING

Cursusnr. 1701161

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. 3 mrt. en za. 4 mrt. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem en Sint Maartenskliniek te
Nijmegen.

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

FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE 
BEKKENBODEM IN DE GERIATRIE

Cursusnr. 1704851

Doelgroep: (geriatrie)fysiotherapeuten.

Data vr. 13 jan., vr. 27 jan. en vr. 17 febr. 2017.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 695,- resp. € 625,- 

BASISCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’

Cursusnr. 1700671

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergothera-
peuten.

Data vr. 7 apr. (incl. avondprogramma), za. 8 apr. en 
vr. 21 apr. 2017.

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

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

MASTERCLASS ‘DE KWETSBARE 
OUDERE’

Cursusnr. 1703611

Doelgroep: (geriatrie)fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Datum vr. 16 juni 2017.

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

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

MASTERCLASS ‘PARATONIE EN ANDERE 
MOTORISCHE STOORNISSEN BIJ DEMENTIE’

Cursusnr. 1704391

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

Datum wo. 19 apr. 2017.

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

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

ZITANALYSE EN (ROL)STOELAANPASSINGEN

Cursusnummer: 1700061

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera-
peuten.

Data do. 15 juni en vr. 16 juni 2017.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek en
Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal. 

Kosten € 595,- resp. € 545,- met NPi-kortingskaart.
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Voor nadere 
informatie over 

cursussen, de cursus-
kalender en inschrijf-

formulieren zie
www.npi.nl



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

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

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

WACHTLIJST

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 35Psychosomatiek34

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

Cursusnr. 1704841

Doelgroep: psychosomatisch fysio- en oefentherapeuten en
fysio-, oefen- en ergotherapeuten die werkzaam zijn in de 
revalidatiesetting of een andere multiprofessionele setting.

Data vr. middag en -avond 17 mrt. en za. 18 mrt. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MOBILIZING AWARENESS®: SENSOMOTORISCHE
REËDUCATIE

Cursusnr. 1702371

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 30 mrt., vr. 31 mrt. 
(geen avondprogramma) en za. 1 apr. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING AWARENESS® – 
3E TRAP’

Cursusnr. 1703061

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de 
cursus ‘Mobilizing Awareness®: sensomotorische reëducatie’
en de vervolgcursus ‘Mobilizing Awareness® – 2e trap’ hebben 
gevolgd.

Data ma. middag en -avond 3 apr., di. 4 apr. (geen avond-
programma) en wo. 5 apr. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING AWARENESS® – 
5E TRAP’

Cursusnr. 1703461

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de 
cursus ‘Mobilizing Awareness®: sensomotorische reëducatie’
en de vervolgcursussen ‘Mobilizing Awareness® – 2e trap’,
‘Mobilizing Awareness® – 3e trap’ en ‘Mobilizing Awareness®
– 4e trap’ hebben gevolgd.

Data do. middag en -avond 6 apr., vr. 7 apr. (geen avond-
programma) en za. 8 apr. 2017.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 710,- resp. € 640,- met NPi-kortingskaart.
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HANS BULT
Coördinator deskundigheidsbevordering NPi

Binnen de thema’s ‘Musculoskeletaal’ en ‘Sportgezondheidszorg’
bestaat het NPi-scholingsaanbod uit diverse leerlijnen met een
gevarieerd aanbod aan post-hbo en post-master onderwijs. Op
basis van uw persoonlijke leerbehoefte kunt u uw eigen leerroute
bepalen. Op de NPi-website zijn deze leerlijnen visueel weerge-
geven in een stroomschema. Specifiek voor collega’s die een
musculoskeletale (master)opleiding of een leerlijn hebben 
afgerond, organiseren wij in het voorjaar van 2017 meerdere
masterclasses. Deze worden gegeven door (inter)nationaal 
gerenommeerde experts en ze bevatten verdiepende leerstof of
ze gaan in op recente ontwikkelingen. 

Masterclass ‘Liespijn bij sporters’
Deze masterclass besteedt aandacht aan de laatste inzichten in 
de functionele anatomie, de biomechanica van specifieke sport-
bewegingen, klinische diagnostiek en oefentherapie bij liespijn bij
sporters. Igor Tak, MSc en Rob Langhout zijn de docenten. Zij de-
monstreren ook een zeer praktische, zelfontwikkelde testbatterij
waarmee sporters goed kunnen worden beoordeeld op de binnen
hun eigen sport belangrijke aspecten van mobiliteit en stabiliteit.
Zie pagina 39.

Masterclass ‘Hamstringletsels in de sport’
Het recidiefpercentage van acute hamstringblessures is hoog en
vanuit de literatuur is bekend dat slechts 14-63% van de sporters
binnen één jaar terugkeert op het oude sportniveau. Daarnaast is
een recidiefblessure meestal ernstiger dan de primaire blessure,
wat zich ook uit in een langere herstelduur.

De afgelopen jaren is in Nederland veel onderzoek gedaan naar
hamstringletsels in de sport. Eén van de vooraanstaande onder-
zoekers en docent binnen deze masterclass is dr. Guus Reurink.
Hij is sportarts en expert op gebied van de behandeling van ham-
stringblessures; recent promoveerde hij op het proefschrift
‘Managing acute hamstring injuries in athletes’. Zie pagina 39.

Masterclass ‘Radiologie in de sport’
Een goede interdisciplinaire samenwerking en optimale communi-
catie met medisch specialisten zijn belangrijk voor goede (sport)-
fysiotherapeutische zorg. In deze masterclass geven prof. dr. Mario
Maas (radioloog) en prof. dr. Gino Kerkhoffs (orthopedisch chirurg)
een duidelijk beeld van de recente inzichten en mogelijkheden 
binnen de sportmedische diagnostiek en optimale interdisciplinai-
re samenwerking met andere specialisten zoals de (sport)fysio-
therapeut en/of manueel therapeut. Zie pagina 39.

Masterclass ‘Schouder’
Tijdens deze masterclass gaat dr. Jeremy Lewis in op de weten-
schappelijke onderbouwing en de laatste inzichten op het gebied
van schouderproblematiek. Hieruit volgt een functioneel model, de
Shoulder Symptom Modification Procedure, dat de fysiotherapeut
aanzet tot kritisch klinisch redeneren bij de inzet van therapeuti-
sche middelen en verrichtingen en in de samenwerking met ande-
re disciplines. Dit model maakt gebruik van een aantal interventies
(manuele behandelvormen/mobilisaties, tape-applicaties en oe-
fentherapie) en biedt u een zeer gestructureerde onderzoeks- en
behandelstrategie voor de dagelijkse praktijk. Zie pagina 29.

Masterclass ‘Schouder’ - Clinical reasoning with patients
Als praktische verdieping op de Masterclass ‘Schouder’ verzorgt
dr. Jeremy Lewis op 10 februari 2017 deze nieuwe eendaagse 
masterclass. Wie al eens de Masterclass ‘Schouder’ heeft gevolgd,
kan op die dag ervaringen en vragen uit de praktijk aan hem voor-
leggen. Aan de hand van door u ingebrachte casusvoorbeelden en
live patiëntendemonstraties wordt het klinisch redeneren en het
beredeneerd handelen uitgebreid geoefend. Zie pagina 30.

SPORT-
GEZONDHEIDSZORG

     

 
 

Post-hbo en post-master onderwijs
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BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET 
CHRONISCHE AANDOENINGEN (DEEL 1)

Cursusnr. 1703251

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data za. 28 jan. en do. ochtend, -middag en -avond 9 febr.
2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

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

Cursusnr. 1704131 en 1701501

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data Moduul ‘Oncologie’ nr. 1704131
vr. middag en -avond 31 mrt. en za. 1 apr. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Data Moduul ‘Artrose’ nr. 1701501
wo. middag en -avond 28 juni en do. 29 juni 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN OEFENTHERAPIE

Cursusnr. 1700051

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergothera-
peuten.

Data do. 13 apr., ma. 15 mei en ma. 12 juni 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

METEN EN TESTEN

Cursusnr. 1700571

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data wo. 31 mei en wo. 14 juni 2017.

Plaats Pim Mulier Papendal te Arnhem.

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

SPORTREVALIDATIE

Cursusnr. 1700561

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

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

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘LIESPIJN BIJ
SPORTERS’

Cursusnr. 1700621

Doelgroep: sportfysiotherapeuten en manueel therapeuten.

Data do. middag en -avond 22 juni en vr. 23 juni 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘HAMSTRINGLETSELS 
IN DE SPORT’

Cursusnr. 1704971

Doelgroep: sportfysiotherapeuten en manueel therapeuten.

Datum do. 12 jan. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘RADIOLOGIE IN DE SPORT’

Cursusnr. 1704981

Doelgroep: sportfysiotherapeuten en manueel therapeuten.

Datum wo. 15 febr. 2017.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Sportgezondheidszorg Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl
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Voor alle cursussen 
in het themagebied
Sportgezondheidszorg 
zie www.npi.nl/sport



     

 
 

NOG ENKELE PLEKKEN VRIJ BIJ

NAJAARS-
CURSUSSEN 2016

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender
en inschrijfformulieren zie

www.npi.nl

HOOFD-, HALS- EN NEKKLACHTEN:
A STATE OF THE ART
• vr. 4 nov. en vr. 25 nov. 2016

ENDOPROTHESEN: HET CHIRURGISCHE
EN OEFENTHERAPEUTISCHE BELEID
• do. middag en -avond 10 nov. en 
vr. 11 nov. 2016

GRIP OP (CHRONISCHE) PIJN EN 
VERMOEIDHEID  (NIEUW!)
• vr. 25 nov. en vr. 9 dec. 2016

MODUUL ‘PREVENTIE EN GEZONDHEID’:
BELASTBAARHEIDSTRAINING VAN DE
(LAGE) RUG
• vr. middag en -avond 2 dec. en 
za. 3 dec. 2016

KLINISCH-NEUROLOGISCH ONDERZOEK
• za. 3 dec., vr. middag en -avond 6 jan. 
en za. ochtend 7 jan. 2017

HEUP- EN/OF LIESKLACHTEN: 
A STATE OF THE ART
• ma. 12 dec. en ma. 19 dec. 2016

WORKSHOP ‘RELATIVE MOTION 
SPALKEN’  (NIEUW!)
• ma. 12 dec. 2016

VAARDIGHEIDSTRAINING NEK / 
THORAX / SCHOUDER / ELLEBOOG
• wo. 14 dec. 2016, wo. 11 jan. en 
wo. 1 febr. 2017

SPELEN MET OEFENSTOF EN GROEPEN
• vr. middag en -avond 16 dec. en 
za. 17 dec. 2016
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Naast de landelijke scholingsactiviteiten geeft het NPi 
haar cursussen ook in nauwe samenwerking met regionale 
instellingen, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen of 
parti culiere praktijken. Dit leidt jaarlijks tot een groot 
aantal regionale en incompanycursussen.

Contactpersoon bij het NPi 
voor de incompanycursussen
Frans Lanting, coördinator deskundigheidsbevordering
Tel.: 06 15861950, e-mail: frans.lanting@npi.nl• xx: xx

Heeft u als afdeling of regio een
gezamenlijke opleidingsbehoefte?

Het NPi
komt naar je toe!

Dan is een incompanycursus
een goede keuze!

EEN
PASSENDE CURSUS

VINDT U NOG 
MAKKELIJKER MET HET 
UITGEBREIDE ZOEKFILTER
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nemers is bereikt kan digitaal worden aangemeld voor de wacht-
lijst door te klikken op de knop ‘Meld u aan voor de wachtlijst’ die
gevonden kan worden bij de desbetreffende scholingsactiviteit.

• Degenen die zich digitaal aanmelden voor een wachtlijst ontvan-
gen op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen een 
e-mail op het moment dat inschrijving mogelijk is. Als vervol-
gens binnen de daarvoor gestelde termijn wordt ingeschreven, is
plaatsing gegarandeerd.

• Uiterlijk 1 maand vóór aanvang van de scholingsactiviteit worden
het programma, een routebeschrijving en eventueel andere 
benodigde gegevens op de website van het NPi geplaatst.

• Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een scholings-
activiteit kan de scholingsactiviteit geannuleerd worden.

• Degenen die zich hebben ingeschreven voor een scholings-
activiteit die geannuleerd moet worden, berichten wij hierover 
uiterlijk 1 maand voor aanvang van de scholingsactiviteit.

Betalingsvoorwaarden en -procedures
• Bij de bevestiging van inschrijving wordt een factuur gevoegd
waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de 
scholingsactiviteit staat vermeld.

• Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na 
factuurdatum, op een door het NPi aan te geven wijze in de 
valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door het
NPi aangegeven.

• Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan
de desbetreffende persoon een herinneringsfactuur gestuurd.

• Het niet betalen van het verschuldigde bedrag wil niet zeggen
dat de scholingsactiviteit geannuleerd wordt. Voor afmelding en
administratiekosten zie hieronder.

Afmelding en administratiekosten
Met de inzending van het online-inschrijfformulier heeft de afzen-
der zich ingeschreven voor deelname aan de betreffende scholings-
activiteit(en). Na aanmelding is er een bedenktermijn van 14 werk-
dagen. Als men door omstandigheden verhinderd is deel te nemen,
dan dient dit schriftelijk of per e-mail (desk@npi.nl) kenbaar te
worden gemaakt aan het Cursussecretariaat van het NPi. Bij af-
melding voor een scholingsactiviteit is de volgende regeling van
toepassing:
• Bij afmelding tot 5 weken vóór aanvang van een scholingsactivi-
teit worden € 30,- administratiekosten in rekening gebracht.

• Bij afmelding binnen 5 weken vóór aanvang van een scholings-
activiteit wordt het gehele scholingsbedrag in rekening ge-
bracht. Indien de afzender zelf voor een vervanger zorgdraagt,
worden u alleen € 30,- administratiekosten in rekening gebracht.
De inschrijving met de daarbij behorende voorwaarden en 
verplichtingen worden overgenomen door de vervanger.

• In het geval er sprake is van restitutie, wordt het betreffende 
bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort.
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• Inschrijven voor deelname aan een scholingsactiviteit van het
Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) kan door middel van
het online-inschrijfformulier op www.npi.nl.

• Met het versturen van het online-inschrijfformulier geeft de 
afzender zich op voor deelname aan de scholingsactiviteit
waarvoor wordt aangemeld.

• De inschrijvingen worden door het NPi geregistreerd op 
volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers
voor de betreffende scholingsactiviteit is bereikt.

• Zonder tegenbericht is de afzender definitief geplaatst voor 
de scholingsactiviteit waar de afzender zich voor inschrijft. 
De afzender ontvangt na inschrijving direct per e-mail een 
automatische reply. De schriftelijke bevestiging, factuur en
eventuele nadere gegevens ontvangt de afzender uiterlijk 
4 weken voor aanvang van de scholingsactiviteit.

• Voor scholingsactiviteiten waarbij het maximum aantal deel-

VOORWAARDEN

AANMELDEN/AFMELDEN VOOR CURSUSSEN EN 
WACHTLIJSTPROCEDURE
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Inhalen en administratiekosten
Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist 
één of meer dagdelen van een scholingsactiviteit moet missen. 
Het NPi biedt de mogelijkheid om deze dagdelen in te halen bij 
de eerstvolgende keer dat de betreffende scholingsactiviteit op-
nieuw wordt georganiseerd. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk
of per e-mail (desk@npi.nl) bij het NPi te worden gedaan. 
Voor het inhalen van één of meer dagdelen wordt 25% van het
scholingsbedrag, naar rato van het aantal in te halen dagdelen,
in rekening gebracht. De factuur voor deze kosten wordt gevoegd
bij de bevestigingsbrief van de scholingsactiviteit waarbij de 
dagdelen worden ingehaald.

Disclaimer
De inhoud van de NPi-scholingsactiviteiten (waaronder cursussen,
congressen, trainingsprogramma’s) wordt/is te goeder trouw en
zorgvuldig samengesteld. Het NPi en de docenten van de NPi-
scholingsactiviteiten zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade
van welke aard dan ook die ontstaat door het deelnemen aan 
NPi-scholingsactiviteiten of toepassing van de in NPi-scholings-
activiteiten gepresenteerde kennis en inzichten. Deelname aan
NPi-scholingsactiviteiten geschiedt voor eigen rekening en risico.
Het NPi is niet aansprakelijk voor eventuele schade in het geval
een scholingsactiviteit geannuleerd wordt, ongeacht de reden van
de annulering. Het aantal te behalen accreditatiepunten dat bij de
NPi-scholingsactiviteiten op het gebied van de fysiotherapie staat
genoemd kan door het KNGF worden gewijzigd.
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10 
nieuws-
brieven

De NPi-service 
biedt per jaar:

referaten met
praktische

vertaalslagen
video-

snippets

webcasts 

Bent u lid van het KNGF? 

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

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

Kijk op: 
www.npi.nl/kngf

  


