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Voor scholingsactiviteiten waarbij het maximum aantal deel-
nemers is bereikt kan digitaal worden aangemeld voor de
wachtlijst door te klikken op de knop ‘Wachtlijst’ die u aan-
treft bij de desbetreffende scholingsactiviteit. Degenen die
zich digitaal aanmelden voor een wachtlijst ontvangen in
volgorde van binnenkomst van de aanmelding een e-mail 
op het moment dat inschrijving mogelijk is. Als vervolgens
binnen de daarvoor gestelde termijn wordt ingeschreven is
plaatsing gegarandeerd. 

LET OP: als uw e-mailadres verandert, stuur uw nieuwe 
e-mailadres dan naar desk@npi.nl, met vermelding van het
oude e-mailadres. Vanaf 1 januari 2018 kunt u zelf al uw
gegevens aanpassen in MijnNPi.

WACHTLIJST

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 5
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Vanaf 1 januari 2018 gaat de nieuwe MijnNPi-
omgeving live en veranderen de procedures
voor aanmelden en afmelden voor cursussen 
en wachtlijsten. Zie www.npi.nl/2018
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VOORWOORD

Vanaf begin januari 2018 heeft u met MijnNPi via één wachtwoord
toegang tot uw persoonlijke landingspagina en alle NPi-diensten.
Zo heeft u alles overzichtelijk bij elkaar:
• ons cursusaanbod en een overzicht van de cursussen die u de
afgelopen periode bij het NPi heeft gevolgd;

• onze abonnementen en een overzicht van uw lopende 
abonnementen, bijvoorbeeld de NPi-service, het wekelijks
nieuws en de kortingskaart;

• onze toetsen en een overzicht van de toetsen die u heeft gemaakt;
• de wachtlijsten waarop u zich heeft geplaatst, inclusief uw
plaats op deze wachtlijsten en de bijbehorende cursusplanning;

• een overzicht van uw facturen.
De navigatie door uw persoonlijke landingspagina gaat 
eenvoudig, onder andere door de icoontjes die u er aantreft. 

Net als voorheen krijgt u met de NPi-kortingskaart 10% korting 
op cursussen. Nieuw is dat u in aanmerking kunt komen voor 
bonuspakketten met extra diensten en extra kortingen als u meer
NPi-diensten afneemt. Die bonuspakketten bevatten diensten 
zoals video snippets en ‘Kennis in Beweging’, een online kennis-
systeem waar u snel en eenvoudig relevante praktische informatie
kunt nazoeken (‘Hoe zat het ook alweer?’). Ook de voorwaarden
voor annuleren en inhalen worden gunstiger naarmate u meer
NPi-diensten afneemt.

Nieuw in MijnNPi is ook dat u persoonlijke voorkeuren kunt instel-
len op basis waarvan het NPi u, in het kader van lifelong learning,
cursussuggesties kan geven. Uiteraard houden we hierbij rekening

De afgelopen periode hebben we achter de schermen hard
gewerkt om u nóg meer maatwerk te kunnen bieden. De basis
hiervoor ligt in een sterke update van ons administratiesysteem
en de achterliggende databases, waardoor de voor u relevante
informatie aan elkaar gelinkt is. Uiteraard kunt u blijven rekenen
op persoonlijke ondersteuning van ons cursussecretariaat en
van onze cursuscoördinatoren. 

met de cursussen die u al heeft gevolgd. Bij uw persoonlijke voor-
keuren kunt u ook aangeven welke themagebieden uw belangstel-
ling hebben en of u zoekt naar cursussen op het niveau post-hbo
elementair, verdieping of masterclass. U kunt kenbaar maken of
uw interesse uitgaat naar contactonderwijs op locatie, elearning 
of naar blended learning (de combinatie van contactonderwijs en
elearning). Tot slot kunt u aangeven wat uw voorkeursregio’s, 
-dagen en -dagdelen zijn voor scholing. 

Om u snel van dienst te zijn bij vragen of suggesties, introduceren
we een ticketsysteem. Tickets maakt u via onze website aan. 
Ons uitgangspunt is dat we binnen één werkdag reageren.

De afgelopen periode hebben we ook gewerkt aan innovaties op
het gebied van informatievoorziening. De vormgeving van het 
wekelijks nieuws, de NPi-app en de NPi-service hebben we onder
handen genomen, met als uitgangspunt dat het voor u zo eenvoudig
mogelijk is om nieuwe informatie tot u te nemen; of het nu gaat om
nieuwe bevindingen van wetenschappelijk onderzoek (NPi-service)
of om recente relevante berichten uit de media (wekelijks nieuws
en de NPi-app). 

Kortom, vanaf januari 2018 kunt u rekenen op nog meer maatwerk
in onze dienstverlening om uw kennis in beweging te houden! 

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



Ben je fysio-, oefen-, of ergotherapeut en geef je zorgverleners
training of adviezen in fysiek veilig werken en verplaatsings-
technieken, of ben je van plan dat te gaan doen? Dan is de 
praktische en inspirerende training ‘Fysiek veilig en respectvol
werken in de zorg’ iets voor jou.

Vanuit hun ruime ervaring in de zorgpraktijk en als trainers 
(op basis van ruim 15 jaar ervaring) nemen Tinie Hake en Susan
Steinmeijer, beiden fysiotherapeut en haptonoom, je mee in hoe 
je mechanische aspecten van een goede werkhouding kunt 
combineren met haptonomische vaardigheden én hoe je dat 
kunt overbrengen op de zorgverlener.
Centraal in deze training staan: werkhouding, geen kracht zetten,
contact maken, uitnodigen via ‘spiegelen’, ‘doorvoelen’, grenzen
stellen, omdenken en kennis van hulpmiddelen.
Er zal een daadwerkelijke verandering in ‘denken en doen’ ontstaan
als je zorgverleners kunt laten ervaren wat (het belang van) 
haptonomie is en hoe je dat in de praktijk kunt toepassen. 

ALGEMEEN

     

 
 

Fysiek veilig en respectvol werken in de
zorg en Train je zorgcollega’s

TINIE HAKE
Fysiotherapeut, haptonoom
www.transfersbelicht.nl

SUSAN STEINMEIJER
Fysiotherapeut, haptonoom

Algemeen8 Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 9

Het is ook een persoonlijke benadering, omdat haptonomie de me-
dewerker leert aandacht te hebben voor zichzelf, waarna daadwer-
kelijk contact kan ontstaan met de cliënt. Zorgverlenen verandert
daarmee van mechanisch werken (= automatisch en op kracht) naar
afstemmend werken (= de cliënt naar vermogen laten meedoen).

Tijdens de scholing komen de volgende onderwerpen aan bod: 
• Basisprincipes van fysiek veilig werken 
(werkhouding, arbonormen, haptonomie).

• Transfertechnieken stoel/bed op haptonomische basis
(alle situaties, inclusief ziektebeelden).

• Werken met kleine hulpmiddelen (zoals glijzeil en kantellaken).
• Wanneer kun je welke hulpmiddelen inzetten.
• Aan- en uittrekken van therapeutisch elastische kousen.
• Eigen inbreng.

Enkele reacties van zorgmedewerkers die een training kregen van
onze cursisten:
• “Ik hoef niet meer zo veel kracht te zetten. De cliënt kan veel
meer dan ik altijd dacht.”

• Een verzorgende met chronische rugklachten: 
“Mijn rugklachten zijn zo goed als weg.”

• “Ik heb al veel vaker training gehad, maar nu pas heb ik het 
gevoel dat wat ik geleerd heb, ook echt past. Dit voelt goed en 
ik zou er nog veel verder in getraind willen worden.”

• “Ik wist niet dat je de steunkousen zo gemakkelijk kunt aandoen.”
• Verzorgende intramuraal, 56 jaar: “Deze training kwam net op
tijd; ik weet nu dat ik mijn pensioen in de zorg ga halen.” 

‘TRANSFERS beLICHT’ is een opleidings- en adviesbureau op het
gebied van het verminderen van fysieke belasting voor werkers in
de gezondheidszorg. Het NPi biedt deze training aan als landelijke
scholing met open inschrijving (zie pagina 11) en, op aanvraag, op
locatie in een regio of instelling.
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BEHEERSMODELSCHOLING – 
IN GESPREK OVER GOEDE ZORG

Cursusnr. 1802871

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

Data zie www.npi.nl/beheersmodel.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 750,- per deelnemer.

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

FYSIOTHERAPIE: KUNST EN KUNDE

Cursusnr. 1800741 / 1805281

Doelgroep: fysiotherapeuten.

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

Reguliere cursus:
Datum di. middag en -avond 6 mrt. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

Blended learning scholingsactiviteit:
Datum di. avond 15 mei 2018.

Plaats Online thuisvoorbereiding en Conferentiecentrum
Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 115,- resp. € 99,- met NPi-kortingskaart.l.

GEDRAGSVERANDERING BIJ CLIËNTEN; 
EEN TRAINING VOOR PARAMEDICI 

Cursusnr. 1800641

Doelgroep: paramedici.

Data wo. 11 apr. (incl. avondprogramma) en do. 12 apr. 2018.

Plaats Bilderberg Residence Groot Heideborgh te Garderen.

Kosten € 595,- resp. € 545,- met NPi-kortingskaart.

MOTIVERENDE GESPREKSVOERING BIJ MENSEN 
MET EEN CHRONISCHE AANDOENING

Cursusnr. 1803741

Doelgroep: paramedici.

Data wo. middag en -avond 7 mrt. en do. 8 mrt. 2018.

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

Kosten € 475,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart.
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VERVOLGCURSUS 
‘MOTIVERENDE GESPREKSVOERING’

Cursusnr. 1804161

Doelgroep: paramedici.

Data ma. middag en -avond 7 mei en di. 8 mei 2018.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

FYSIEK VEILIG EN RESPECTVOL 
WERKEN IN DE ZORG

Cursusnr. 1805221

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera-
peuten.

Data do. 29 mrt., do. 5 apr. en do. 12 apr. 2018.

Plaats Tergooi ziekenhuis te Hilversum.

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

EMG-FEEDBACK

Cursusnr. 1804061

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum do. 11 jan. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

E-LEARNING TOOLKIT MANTELZORG

Cursusnr. 1805301

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefenthera-
peuten.

Datum Kick-off bijeenkomst: do. middag 24 mei 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 125,- resp. € 110,- met NPi-kortingskaart. 

WERKDRUKMANAGEMENT

Cursusnr. 1805021

Doelgroepen: bedrijfsfysiotherapeuten, arbeidsfysiothera-
peuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten.

Data ma. 28 mei en ma. 11 juni 2018.

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

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

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 11
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MYOFASCIALE TRIGGERPOINTS IN DE BEKKEN-,
BUIK-, BILREGIO

Cursusnr. 1802531

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data vr. middag en -avond 23 mrt. en za. 24 mrt. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VERVOLGCURSUS ‘BEKKENBODEMKLACHTEN EN
SEKSUALITEIT’

Cursusnr. 1800161

Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten, fysio-
therapeuten en oefentherapeuten die de basiscursus
‘Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed perspectief’
(of een vergelijkbare cursus) hebben gevolgd en minimaal 1
jaar ervaring hebben met de behandeling van cliënten met
functiestoornissen van de bekkenbodem. Voor oefentherapeu-
ten geldt als extra voorwaarde het behalen van een voldoende
resultaat voor de digitale toets.

Data za. 17 mrt., za. 14 apr. en za. 19 mei 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTERCLASS ‘BEKKENBODEMKLACHTEN 
NA EEN SEKSUEEL TRAUMA’

Cursusnr. 1805101

Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten.

Datum vr. 9 febr. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

Cursusnr. 1804462

Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten die de
tweedaagse cursus ‘Myofasciale triggerpoints in de bekken-
buik-bilregio’ hebben gevolgd óf die in het verleden de een-
daagse cursus ‘Myofasciale triggerpoints in de bekken-buik-
bilregio’ hebben gevolgd én de aanvullende verdiepingsdag.

Data vr. 6 apr., za. 7 apr. en za. 26 mei 2018.

Plaats Dry Needling Centrum Amsterdam.

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

voor
€ 50,- 

per jaar

Vanaf 1 januari 2018 gaat de 
nieuwe MijnNPi omgeving live 
en veranderen de procedures
voor aanmelden en afmelden 
voor cursussen en wachtlijsten. 

Ook de uitgangspunten voor de 
kortingskaart worden aangepast.

De 10% korting blijft gehandhaafd!

Zie www.npi.nl/2018

GRATIS VOOR LEDEN KNGF

MASTER
CLASS

MASTER
CLASS

MijnNPi;
voordeel voor 
vaste klanten!
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DR. EDWIN VAN ADRICHEM
Bewegingswetenschapper, fysiotherapeut

in het voorjaar van 2017 verdedigde Edwin van Adrichem succes-
vol zijn proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het
proefschrift richt zich op het fysieke activiteitenniveau van 
mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan en op
factoren die hiermee samenhangen. De resultaten laten zien
dat, ondanks de grote variatie in het activiteitenniveau, een sub-
stantieel deel van de ontvangers niet voldoet aan de aanbevolen
hoeveelheid fysieke activiteit. Het activiteitenniveau vertoont
een sterke samenhang met persoonlijke psychologische 
kenmerken en met ervaren barrières voor fysieke activiteit.
Specifieke interventies en fysiotherapeutische zorg voor deze
doelgroep kunnen deze factoren mogelijk beïnvloeden. 

De aanleiding voor het promotieonderzoek vormde het feit dat het
herstel in functioneren na een orgaantransplantatie minder goed
is dan verwacht. Het fysieke activiteitenniveau blijft ook achter 

HART, VAAT 
EN LONGEN

     

 
 

Physical activity in recipients of solid
organ transplantation

na een orgaantransplantatie. Dat is ongewenst, omdat een beter
fysiek functioneren samenhangt met het beter kunnen uitvoeren
van dagelijkse activiteiten, de ervaren kwaliteit van leven én een
langere overleving na transplantatie. 
De beschikbare evidentie over het werkelijke activiteitenniveau na
verschillende types transplantatie en de factoren die hiermee sa-
menhangen, waren voor aanvang van dit promotieonderzoek zeer
beperkt. Eerder kleinschalig onderzoek heeft laten zien dat de in-
spanningscapaciteit, spierfunctie en het fysieke activiteitenniveau
verlaagd blijven na longtransplantatie. In dit promotieonderzoek
is gekeken naar het longitudinale verloop van de (functionele) in-
spanningscapaciteit en factoren die hiermee samenhangen. Het
herstel van de 6-minuten loopafstand liet een duidelijke progres-
sie zien in de eerste zes maanden na transplantatie, maar hierna
verminderde deze progressie aanzienlijk. De belangrijkste beïn-
vloedbare factor voor de gelopen afstand bleek de perifere spier-
kracht te zijn. Interventies rond zes maanden na transplantatie
lijken nodig om het inspanningsvermogen verder te verbeteren.

Het fysieke activiteitenniveau van ontvangers van een orgaan-
transplantatie kan verder beïnvloed worden door verschillende
ervaren barrières en motiverende factoren. In dit promotieonder-
zoek is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan naar
deze barrières en motiverende factoren. De verschillende studies
lieten zien dat veel factoren vergelijkbaar zijn met die van de 
algemene populatie, zoals leeftijd, geslacht, werkstatus en het
opleidingsniveau. Specifieke factoren voor mensen na orgaan-
transplantatie waren onder andere het goed willen zorgen voor
het nieuwe orgaan, bijwerkingen van medicatie en expertise van
de behandelaar. Beperkte kennis bij fysiotherapeuten over de
doelgroep en de behandeling bij herstel van een orgaantransplan-
tatie werden ervaren als een barrière, terwijl expertise van de 
therapeut een duidelijke stimulans was om fysiek actief te zijn. 

In het ontwikkelen van interventies moet aandacht besteed worden
aan de ervaren fysieke beperkingen, angst voor negatieve gevolgen,
lage verwachtingen en zelfvertrouwen en aan de exercise self-
efficacy. Een vergelijking tussen de verschillende orgaantrans-
plantatieprogramma’s liet geen verschillen tussen de groepen
zien. Ook in de analyses van het percentage ontvangers dat vol-
deed aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) waren
geen verschillen te zien tussen de verschillende orgaangroepen.
Slechts 56% van de ontvangers bleek te voldoen aan de NNGB, 
tegenover 75% in de algemene Nederlandse bevolking. 
Concluderend blijkt het huidige activiteitniveau na orgaantrans-
plantatie beperkt. Niet het type transplantatie maar de ervaren
barrières, motiverende factoren en psychologische factoren 
moeten leidend zijn bij de ontwikkeling van nieuwe revalidatiepro-
gramma’s en fysiotherapeutische interventies na orgaantrans-
plantatie om het fysieke activiteitniveau te verbeteren.

De uitkomsten van deze promotie zijn opgenomen in de NPi-
cursus ‘Hart- en longtransplantaties’ die plaatsvindt op vrijdag 26
en zaterdag 27 januari 2018. 
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HARTREVALIDATIE

Cursusnr. 1800491

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

Data vr. 23 mrt. en za. 24 mrt., vr. 20 apr. en za. 21 apr., 
vr. 25 mei en za. 26 mei 2018 (vrijdagen incl. 
avondprogramma).

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

Kosten € 1.795,- resp. € 1.615,- met NPi-kortingskaart.

BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2): MODUUL 
‘CORONAIRE HARTAANDOENINGEN’

Cursusnr. 1801541

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

Data vr.19 jan., vr. middag en -avond 9 febr. en 
za. 10 febr. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn en OLVG 
locatie West te Amsterdam.

Kosten Indien u alle drie de dagen van de moduul ‘Coronaire
hartaandoeningen’ volgt, bedraagt het cursusbedrag
€ 715,- resp. € 645,- met NPi-kortingskaart. Indien u
de eerste cursusdag reeds heeft gevolgd, bedragen de
kosten voor de resterende twee dagen € 475,- resp. 
€ 425,- met NPi-kortingskaart.

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 moduul ‘Coronaire hartaandoeningen’
als aan de cursus ‘Hartfalen’ (voor eerstelijns fysiotherapeuten),
dan hoeft u deze dag slechts eenmalig te volgen.

PERIFEER ARTERIEEL VAATLIJDEN EN TRAINING

Cursusnr. 1800471 / 1800472

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data nr. 1800471:wo. 7 mrt. en vr. 16 mrt. 2018.
nr. 1800472:wo. 7 mrt. en vr. 20 apr. 2018.

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

Kosten € 475,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart.
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HART- EN LONGTRANSPLANTATIES

Cursusnr. 1802931

Doelgroep: fysiotherapeuten.

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

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

PRAKTIJKDAGEN COPD

Cursusnr. 1804181 / 1804261

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

Data nr. 1804181: do. 31 mei en vr. 1 juni 2018.
nr. 1804261: do. 22 mrt. en vr. 23 mrt. 2018.

Plaats nr. 1804181: Radboudumc Dekkerswald te Groesbeek.
nr. 1804261: UMCG Beatrixoord te Haren.

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

MASTERCLASS ‘CASUÏSTIEK COPD’

Cursusnr. 1804361

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

Datum ma. 18 juni 2018.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 195,- resp. € 175,- met NPi-kortingskaart.

MASTERCLASS ‘ADEMSPIERTRAINING’

Cursusnr. 1803751

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

Datum vr. 9 feb. 2018.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

MASTERCLASS ‘NIET-LINEAIRE INSPANNINGSTRAI-
NING BIJ PATIËNTEN MET ERNSTIGE COPD’

Cursusnr. 1804521

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

Datum vr. 18 mei 2018.

Plaats KNSB Businesscentre de Vechtsebanen te Utrecht.

Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart.
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INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN KINDEREN

Cursusnr. 1801051

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

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

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN

Cursusnr. 1804581

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Datum do. 24 mei 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

HET KIND MET EEN CHRONISCHE AANDOENING;
MEER DAN OEFENEN ALLEEN

Cursusnr. 1805231

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

Data vr. middag 18 mei, do. 7 juni en vr. middag 22 juni. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE BEKKENBODEM BIJ
KINDEREN (VOOR KINDERFYSIOTHERAPEUTEN)

Cursusnr. 1801811

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten.

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

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 690,- resp. € 620,- met NPi-kortingskaart.
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Vanaf 1 januari 2018 gaat de nieuwe MijnNPi-
omgeving live en veranderen de procedures
voor aanmelden en afmelden voor cursussen 
en wachtlijsten. Zie www.npi.nl/2018

MijnNPi;
voordeel voor 
vaste klanten!



‘Lymfologie’ en ‘Oncologie’ zijn twee aandachtsgebieden binnen
de fysiotherapie die ieder hun eigen ontwikkeling doormaken.
Binnen beide leerlijnen zorgt het NPi voor een actueel scholings-
aanbod. Dit artikel geeft u een overzicht van die actualiteit.
Ook kijken we vast vooruit naar twee internationale congressen
in 2018, in Nederland.

Onlangs is het programma voor de basiscursus ‘Oedeemtherapie’
aangepast aan de huidige zienswijze waarbij wordt aangesloten 
bij de vigerende richtlijnen en bij het ‘Beroepsprofiel Oedeem fysio -
therapeut’ (2015). Ook de naam van de scholing is veranderd: 
opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’. 
Binnen de leerlijn ‘Lymfologie’ is er veel belangstelling voor de
praktische vervolgcursussen ‘Vaardigheidstraining oedeemthera-
pie’, ‘Lymfe-casuïstiek’ en ‘Zelfmanagement bij lymfoedeem’, 
de cursus ‘Lipoedeem: diagnostiek en behandeling’ en voor de
masterclass ‘Genetics and lymphedema’. De leerlijn koppelt zo
heel nadrukkelijk wetenschap en praktijk aan elkaar.

De oncologiecursussen mogen al jaren op een forse belangstelling
rekenen. Juist fysiotherapie kan een belangrijke bijdrage leveren
aan het algemeen herstel of behoud van mogelijkheden. Aangezien
deze groep patiënten nog steeds groeit, neemt de behoefte aan 
oncologiegerelateerde fysiotherapie toe. Dat bleek ook tijdens alle

LYMFOLOGIE EN 
ONCOLOGIE

     

 
 

Leerlijnen ‘Lymfologie’ en ‘Oncologie’

THEO RUITENBEEK
Docent en cursusleider NPi, voorzitter NVFL
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presentaties, posters, meetings en vooral de gesprekssessies op
het World Confederation for Physical Therapy Congress in Kaap -
stad, afgelopen juli. Westerse landen zien de aantallen patiënten,
maar ook de aantallen overlevers, toenemen. Dat vraagt om gerich-
te deskundige zorg. Internationaal zie je grote verschillen in aan-
pak, van behoudend tot zeer vooruitstrevend, van elementaire
voorzieningen naar kostbare zorg; helaas vaak bepaald door de
economische status van een land. Nederlandse onderzoekers en
praktiserende fysiotherapeuten lopen vooraan als het gaat om 
implementatie van alle moderne mogelijkheden. In de dagelijkse
praktijk bieden we al op brede schaal zeer diverse zorgmogelijkhe-
den: fysieke training, algehele oncologische begeleiding, palliatieve
en terminale zorg. Onze kennis en vaardigheden moeten we zeker
met andere landen blijven delen, maar ook verspreiden in eigen
land. De leerlijn ‘Oncologie’ van het NPi draagt daar in hoge mate
aan bij. Andere belangrijke ontwikkelingen op wereldschaal die in
Kaapstad aan de orde kwamen, wijzen op een hoger aantal overle-
vingsjaren voor hiv-geïnfecteerden. Daar is veel vergelijkbare 
problematiek bij de zorg om de kwaliteit van leven. Dat geldt voor
niet-westerse landen, maar ook in gemeenschappen binnen de 
wereldsteden zoals wij die kennen.

Reden genoeg om gerichte scholing aan te bieden, om weten-
schappelijke ontwikkelingen op de voet te volgen, om publicaties 
te verduidelijken en deze ontwikkelingen naar ons toe te halen. 
We kennen de leerlijnen ‘Lymfologie’ en ‘Oncologie’, de wekelijkse
nieuwsbrief en de NPi-service. Ook zien we uit naar twee belang-
rijke congressen in Nederland in 2018: op 5 juni 2018 de 1st
International Conference on Physical Therapy in Oncology - 
‘Moving Oncology PT forward’ in Amsterdam (www.npi.nl/ICPTO) 
en van 6 tot en met 9 juni 2018 de 8th International Lymphoedema
Framework Conference in Rotterdam (www.2018ilfconference.org).
De ideale kans om letterlijk ‘vooraan te zitten’; bij beide congressen
bent u van harte welkom!

June 5, 2018
Register now!

Amsterdam, the Netherlands

www.npi.nl/ICPTO

With this conference, we aim to bring together physical

therapists working in oncology from around the globe, to

discuss the way forward for oncology PT and to exchange

knowledge and best practices.

Physical
Therapy in
Moving Oncology PT forward



LYMFE-CASUÏSTIEK

Cursusnr. 1804811

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

Datum do. 8 febr. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

LIPOEDEEM: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

Cursusnr. 1704801

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

Datum za. 7 apr. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

ZELFMANAGEMENT BIJ LYMFOEDEEM – 
TEACH THE TEACHER

Cursusnr. 1804701

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten, huidtherapeuten.

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

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

PRAKTIJKDAGEN LYMFOLOGIE

Cursusnr. 1804751 / 1804752 / 1804753

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten, huidtherapeuten.

Data nr. 1804751: di. 6 febr. en wo. 7 febr. 2018.
nr. 1804752: di. 13 mrt. en wo. 14 mrt. 2018.
nr. 1804753: di. 17 apr. en wo. 18 apr.  2018.

Plaats Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Kosten € 550,- resp. € 495,- met NPi-kortingskaart.
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ONCOLOGISCHE CLIËNTEN: FYSIOTHERAPEUTISCHE
MOGELIJKHEDEN

Cursusnr. 1803031

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data za. 20 jan., vr. middag en -avond 2 febr. en za. 3 febr.
2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VERDIEPINGSCURSUS ‘ONCOLOGIE EN 
FYSIOTHERAPIE’

Cursusnr. 1804821

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

Data vr. 6 apr. (incl. avondprogramma) en za. 7 apr. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET CHRONI-
SCHE AANDOENINGEN (DEEL 2): MODUUL ‘ONCOLOGIE’

Cursusnr. 1804131

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

Data vr. middag en -avond 20 apr. en za. 21 apr. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE ZORG BIJ KANKER

Cursusnr. 1805051

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

Datum vr. 9 mrt. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 250,- resp. € 225,- met NPi-kortingskaart.
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Opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’
12,5 dag

 

Lipoedeem: diagnostiek 
en behandeling

1 dag 

Vaardigheidstraining
oedeemtherapie

1 dag

Zelfmanagement bij lymfoedeem
– teach the teacher

3 dagen 

Lymfe-casuïstiek
1 dag

Praktijkdagen lymfologie
2 dagen

 

Masterclass
‘Genetics and lymphedema’ 

1 dag
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MASTERCLASS ‘BREAST CANCER 
SURVIVORSHIP CARE’

Cursusnr. 1805291

Doelgroep: oncologiefysiotherapeuten; fysiotherapeuten die 
de nodige scholing op het terrein van de oncologische fysio-
therapie hebben gevolgd en een ruime ervaring hebben met 
het begeleiden van oncologische cliënten.

Datum ma. 4 juni 2018.

Plaats EYE Filmmuseum te Amsterdam.

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

MASTERCLASS ‘THE ROLE OF EXERCISE IN ONCOLOGY
REHABILITATION: NEW INSIGHTS’ 

Cursusnr. 1804251

Doelgroep: oncologiefysiotherapeuten; fysiotherapeuten die
de nodige scholing op het terrein van de oncologische fysio-
therapie hebben gevolgd en een ruime ervaring hebben met 
het begeleiden van oncologische cliënten.

Datum wo. 6 juni 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL
THERAPY IN ONCOLOGY

Congresnr. 1805201

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

Datum di. 5 juni 2018.

Plaats EYE Filmmuseum te Amsterdam.

Kosten € 295,- resp. € 275,- met NPi-kortingskaart.
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CONSTRAINT INDUCED MOVEMENT THERAPY (CIMT)
NA EEN BEROERTE

Cursusnr. 1804721

Doelgroep: fysiotherapeuten en ergotherapeuten die werken
met CVA-patiënten.

Data ma. 16 apr. (hele dag) en vr. 22 juni 2018 (middag).

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 355,- resp. € 320,- met NPi-kortingskaart.

CIRCUITTRAINING NA EEN BEROERTE

Cursusnr. 1804341

Doelgroep: fysiotherapeuten die werken met CVA-patiënten.

Datum za. 10 febr. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

NEUROREVALIDATIE OP EEN ZIEKENHUIS 
STROKE UNIT

Cursusnr. 1804991

Doelgroep: Ziekenhuisfysiotherapeuten die werken met CVA-
patiënten.

Data vr. 9 mrt. (hele dag) en do. 29 mrt. 2018 (middag).

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh Garderen.

Kosten € 355,- resp. € 320,- met NPi-kortingskaart.

Lymfologie en oncologie, Neurologie

NIEUW!
MASTER
CLASS

MASTER
CLASS

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

NPi-nieuws@paramedisch

Blijf op 
de hoogte



MUSCULOSKELETALE PIJNKLACHTEN

Cursusnr. 1805101

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

Datum di. middag en -avond 10 apr. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

SNIJZAALDAG ONDERBEEN, ENKEL EN VOET

Cursusnr. 1803791

Doelgroep: (sport)fysiotherapeuten, manueel therapeuten, 
oefentherapeuten, podotherapeuten, podologen.

Datum za. 23 juni 2018.

Plaats UMC Utrecht, universiteitsgebouw ‘Stratenum’ te
Utrecht.

Kosten € 235,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart.

SNIJZAALDAG KNIE

Cursusnr. 1803711

Doelgroepen: (sport)fysiotherapeuten, manueel therapeuten,
oefentherapeuten.

Datum za. 2 juni 2018.

Plaats UMC Utrecht, universiteitsgebouw ‘Stratenum’ te
Utrecht.

Kosten € 235,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart.

KNIEKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1803721

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

Data vr. middag en -avond 23 mrt. en za. 24. mrt. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

PATROONHERKENNING: KNIE

Cursusnr. 1803901

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, sportfysio-
therapeuten.

Datum do. middag en -avond 31 mei 2018.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart.
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HEUP- EN/OF LIESKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1800611

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, oefen-
therapeuten.

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

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

Cursusnr. 1800951

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. 25 mei en vr. 8 juni 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

PATROONHERKENNING: NEK EN HOOFD

Cursusnr. 1802751

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, oefen-
therapeuten.

Datum vr. 6 apr. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

SCHOUDERKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1803521

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

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

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

MASTERCLASS ‘UNDERSTANDING COMPLEX 
SHOULDER INSTABILITY’

Cursusnr. 1805241

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

Data vr. middag en -avond 23 mrt. en za. 24 mrt. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Attentie: Deze masterclass is in het Engels.

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender
en inschrijfformulieren zie

www.npi.nl
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THORACALE PIJNSYNDROMEN

Cursusnr. 1804791

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten.

Datum vr. 29 juni 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VAARDIGHEIDSTRAINING NEK / THORAX / 
SCHOUDER / ELLEBOOG

Cursusnr. 1803421

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data wo. 16 mei, wo. 30 mei en wo. 6 juni 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS: EFFECTIEVE DIAGNOSTIEK EN
BEHANDELING VAN LAGE-RUGKLACHTEN

Cursusnr. 1804401

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

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

Plaats Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam.

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

CURSUS ‘HANDTHERAPIE’

Cursusnr. 1800711

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten.

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

Plaats Snijzaal Radboudumc te Nijmegen en Hotel Papendal
te Arnhem.

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

OPLEIDING ‘HANDTHERAPIE’ 

Cursusnr. 1803921

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten.

Data Start vr. 9 mrt. 2018.

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

Kosten € 3.575,- resp. € 3.250,- met NPi-kortingskaart.
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MASTERCLASS ‘POLSKLACHTEN’

Cursusnr. 1805071

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handthera-
peuten.

Datum vr. 15 juni 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS HANDTHERAPIE 
‘CMC-1 ARTROSE’

Cursusnr. 1805251

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handthera-
peuten.

Datum vr. 8 juni 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MYOFASCIALE PIJN: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING
VAN MYOFASCIALE TRIGGERPOINTS

Cursusnr. 1800521

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. middag en -avond 15 juni en za. 16 juni 2018.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

MOBILISATION OF THE NERVOUS SYSTEM

Cursusnr. 1803621

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten.

Data za. 20 jan. en zo. 21 jan. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Attentie: Deze cursus is in het Nederlands.

TRAUMATOLOGIE EN FRACTUURBEHANDELING

Cursusnr. 1800511 / 1800512

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data nr. 1800511: ma. 15 jan., ma. 29 jan. en ma. 12 febr. 2018.
nr. 1800512:ma. 12 mrt., ma. 26 mrt. en ma. 9 apr. 2018.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 705,- resp. € 630,- met NPi-kortingskaart.

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl
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Bij mensen met dementie komen moeite met het ontspannen van
spieren en bewegingsstijfheid frequent voor. Dit verschijnsel, ook
wel paratonie genoemd, kan al in het begin van de dementie op-
treden en zorgt er dan voor dat de persoon moeilijker beweegt,
met als gevolg een hoger risico op vallen. In de latere fasen van
dementie komt deze bewegingsstijfheid bij een zeer groot deel
van de mensen voor en wordt bewegen bijna onmogelijk, of zelfs
onaangenaam en pijnlijk. Paratonie heeft daardoor een grote 
negatieve invloed op de kwaliteit van leven.

Het is niet geheel duidelijk waardoor paratonie ontstaat bij men-
sen met dementie. Recent onderzoek wijst uit dat eiwitten in het
spierweefsel die door verbindingen met suikers onherstelbaar be-
schadigd zijn, mogelijk een rol spelen. Deze beschadigde eiwitten
worden ‘Advanced Glycation Endproducts’ (AGE's) genoemd. De
vorming van AGE's is een proces dat voorkomt bij normale verou-
dering, maar versterkt is bij bepaalde ziektes, zoals bij de ziekte
van Alzheimer en bij diabetes mellitus. Daarnaast krijgen we
AGE’s binnen via onze voeding. Bij hoge concentraties kunnen

AGE’s zich opstapelen in weefsels en dan vooral in die weefsels
met een trage turnover, zoals collageen in bijvoorbeeld spieren en
pezen. Beschadiging van het spierweefsel wordt veroorzaakt door
de vorming van crosslinks in het collageen en/of door lokale ont-
stekingsverschijnselen, met als gevolg verstijving en verlies van
visco-elastische eigenschappen. Diverse onderzoeken laten ook
zien dat er sprake is van verminderde spier-eigenschappen, functio-
 nele mobiliteit en ADL bij mensen met verhoogde AGE’s-waarden.

Uit het PARAGE-onderzoek (onderzoek naar paratonie en AGE’s bij
beginnende dementie) blijkt dat mensen met hoge AGE’s-waarden
een grotere kans hebben op de aanwezigheid en het ontwikkelen
van paratonie. Tevens werd een verminderde functionele mobiliteit
gevonden bij mensen met hogere AGE’s-waarden. Dit zou kunnen
betekenen dat in het vroege stadium van dementie twee verschijn-
selen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van paratonie:
een centrale cerebrale factor door de dementiepathologie en een
perifere factor als gevolg van AGE’s. Deze resultaten geven nieuw in-
zicht in het ontstaan van paratonie, maar meer onderzoek is nodig.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat we de vorming en opstape-
ling van AGE’s kunnen beïnvloeden door lichamelijk activiteit en
voeding. Mogelijk kunnen gerichte beweegprogramma’s en voe-
dingsadviezen deze versuikerde-eiwitstapeling verminderen en
hiermee een bijdrage leveren aan het voorkomen of uitstellen van
paratonie.

Het PARAGE-onderzoek wordt op woensdag 18 april 2018 
besproken in de masterclass ‘Paratonie en andere motorische
stoornissen bij dementie’.

OUDEREN

     

 
 

Paratonie en de rol van 
versuikerde eiwitten
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MOTORIEK VAN DE OUDER WORDENDE MENS

Cursusnr. 1800651

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data wo. 14 mrt., wo. 18 apr. en wo. 30 mei 2018.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN FYSIEKE TRAINING 
BIJ OUDEREN

Cursusnr. 1804381

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, 
revalidatiefysiotherapeuten oefentherapeuten.

Data ma. 15 jan., ma. 22 jan. en ma. 9 apr. (halve dag) 2018.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

OSTEOPOROSE: PREVENTIE, BEHANDELING EN 
BEGELEIDING

Cursusnr. 1800421

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, 
ziekenhuisfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data wo. 6 juni (incl. avondprogr.) en do. 7 juni 2018.

Plaats Bilderberg hotel de Buunderkamp te Wolfheze.

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

VALPREVENTIE EN VALTRAINING

Cursusnr. 1801161 / 1801162

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data nr. 1801161: vr. middag en -avond 19 jan. en 
za. 20 jan. 2018.
nr. 1801162: vr. middag en -avond 6 apr. en 
za. 7 apr. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem en Sint Maartenskliniek te
Nijmegen.

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

FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE BEKKENBODEM 
IN DE GERIATRIE

Cursusnr. 1804851

Doelgroep: (geriatrie)fysiotherapeuten.

Data vr. 5 jan., vr. 26 jan. en vr. 23 febr. 2018.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 695 ,- resp. € 625,- met NPi-kortingskaart.
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BASISCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’

Cursusnr. 1800671

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten.

Data vr. 2 mrt. (incl. avondprogramma), za. 3 mrt. en
za. 17 mrt. 2018.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 825,- resp. € 745- met NPi-kortingskaart.

FYSIOTHERAPIE BIJ PERIFEER VESTIBULAIRE 
DUIZELIGHEID

Cursusnr. 1800891

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

Data vr. middag en -avond 16 febr. en za. 17 febr. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘ADVANCED REHABILITATION 
FOR VESTIBULAR DISORDERS AND 
CERVICOGENIC DIZZINESS’

Cursusnr. 1804071

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, 
manueel therapeuten, orofaciale fysiotherapeuten die de NPi-
cursus ‘Fysiotherapie bij perifeer vestibulaire (en cervicogene)
duizeligheid’ of een vergelijkbare scholing hebben gevolgd.

Data vr. 16 mrt. en za. 17 mrt. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘DE KWETSBARE OUDERE’

Cursusnr. 1803611

Doelgroep: (geriatrie)fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum vr. 26 jan. 2018.

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

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

MASTERCLASS ‘PARATONIE EN ANDERE MOTORISCHE
STOORNISSEN BIJ DEMENTIE’

Cursusnr. 1804391

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

Datum wo. 18 apr. 2018.

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

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

MASTER
CLASS

MASTER
CLASS



Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 35Psychosomatiek34

STRESSGERELATEERDE KLACHTEN: 
A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1804201

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum ma. middag en -avond 8 jan. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

LICHAAMSBEWUSTWORDING EN 
STRESSMANAGEMENT

Cursusnr. 1801101

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

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

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

Cursusnr. 1804841

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

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

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MOBILIZING AWARENESS®: SENSOMOTORISCHE
REËDUCATIE

Cursusnr. 1802371

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data ma. middag en -avond 16 apr., di. 17 apr.
(geen avondprogramma) en wo. 18 apr. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 725,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart.

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING AWARENESS® – 3E TRAP’

Cursusnr. 1803061

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

Data do. middag en -avond 19 apr., vr. 20 apr. 
(geen avondprogramma) en za. 21 apr. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 725,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart.
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VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING AWARENESS® – 
5E TRAP’

Cursusnr. 1803461

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 ma. middag en -avond 23 apr., di. 24 apr. 
(geen avondprogramma) en wo. 25 apr. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 725,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart.

BIOFEEDBACK

Cursusnr. 1802831

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

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

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VERNIEUWD!

VERNIEUWD!
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PETER KRUFT
NPi-cursusleider en -kerndocent
‘Sportgezondheidszorg’
(Mede)eigenaar Fysio, Sport & Training in Zeist,
Amersfoort en Maarssen

Vanuit het werkveld sportgezondheidszorg is er op post-hbo en
post-masterniveau in toenemende mate behoefte aan specifie-
ke(re), actuele en direct toepasbare kennis en vaardigheden.
Hierop aansluitend biedt het NPi binnen de drie leerlijnen van
‘Sportgezondheidszorg’ een groot aantal nieuwe, relatief korte
cursussen en masterclasses aan over specialistische onderwer-
pen. Binnen de leerlijn ‘Sportrevalidatie’ betreft dat bijvoorbeeld
motorisch leren.

Motorisch leren krijgt binnen de vernieuwde leerlijn ‘Sportreva li -
datie’ een bijzonder accent. Binnen deze leerlijn geeft het NPi dit
najaar de masterclass ‘Motorisch leren in de revalidatie na een
voorste kruisbandreconstructie’ met dr. Alli Gokeler en in het voor-
jaar van 2018 volgt een masterclass ‘Motorisch leren’ met als 
cursusleider prof. dr. Peter Beek. Differential learning, interne en
externe feedback en technische innovaties zoals virtual reality 

zullen de (sport)fysiotherapeut meer mogelijkheden bieden binnen
revalidatietrajecten en daarom komen ze in deze twee masterclas-
ses aan bod.

Naast deze nieuwe activiteiten krijgen ook bestaande cursussen
een vernieuwde opzet. De cursus ‘Sportrevalidatie’ gaat van zes
naar vier dagen, waarbij alleen de kernonderwerpen, zoals het
maken van een sportanalyse en het in theorie en praktijk invullen
van sportrevalidatietrajecten, blijven staan. De overige onderwer-
pen, zoals het behandelen van verschillende sportletsels, komen
terug in los te volgen cursussen. 
‘Return to play’ is en blijft een kernbegrip tijdens deze cursus; op
basis van welke parameters bepaal je als therapeut of een sporter
weer klaar is voor sporthervatting? Functie en participatie zijn
hierin vaak leidend, maar ook andere factoren spelen een rol bij
het bepalen of een sporter weer helemaal klaar is om terug te 
keren op het sportveld. De opbouw van functie en participatie komt
tijdens de vierdaagse cursus, zowel in theorie als in de praktijk,
uitvoerig aan bod. Ook de overige factoren worden in kaart gebracht
en besproken. Deze complexiteit van factoren maakt het boeiend
en fascinerend om sporters te begeleiden in hun sporthervatting.

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen gaande binnen ons vakgebied.
De vernieuwde leerlijnen ‘Sportgezondheidszorg’ sluiten hier goed
op aan. Aan u de keuze om de scholingsactiviteit te kiezen die het
beste past bij uw kennis en ervaring. Graag zien wij u binnenkort
op Papendal! 

SPORT-
GEZONDHEIDSZORG

     

 
 

Nieuwe indeling leerlijn
‘Sportrevalidatie’
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BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET 
CHRONISCHE AANDOENINGEN (DEEL 1)

Cursusnr. 1803251

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data za. 20 jan. en do. ochtend, -middag en -avond 
8 febr. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

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

Cursusnr. 1801531 / 1804131 / 1801541

MODUUL ‘DIABETES MELLITUS’ NR. 1801531

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de 
cursus ‘Beweegprogramma’s voor mensen met chronische
aandoeningen (deel 1)’ hebben gevolgd.

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

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MODUUL ‘ONCOLOGIE’ NR. 1804131

Doelgroep: fysiotherapeuten die de cursus ‘Beweegprogram -
ma’s voor mensen met chronische aandoeningen (deel 1)’ heb-
ben gevolgd, alsmede de cursus ‘Oncologische cliënten: fysio -
therapeutische mogelijkheden’ of een vergelijkbare scholing .

Data vr. middag en -avond 20 apr. en za. 21 apr. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MODUUL ‘CORONAIRE HARTAANDOENINGEN’ NR. 1801541

Doelgroep: eerstelijns fysiotherapeuten die de cursus ‘Beweeg -
programma’s voor mensen met chronische aandoeningen (deel
1)’ hebben gevolgd.

Data vr. 19 jan., vr. middag en -avond 9 febr. en 
za. 10 febr. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn en 
OLVG locatie West te Amsterdam.

Kosten Indien u alle drie de dagen van de moduul ‘Coronaire
hartaandoeningen’ volgt, bedraagt het cursusbedrag
€ 715,- resp. € 645,- met NPi-kortingskaart. Indien u
de eerste cursusdag reeds heeft gevolgd, bedragen 
de kosten voor de resterende twee dagen € 475,- 
resp. € 425,- met NPi-kortingskaart.

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 moduul ‘Coronaire hartaandoeningen’
als aan de cursus ‘Hartfalen’ (voor eerstelijns fysiotherapeu-
ten), dan hoeft u deze dag slechts eenmalig te volgen.

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN OEFENTHERAPIE

Cursusnr. 1800051

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera-
peuten.

Data ma. 5 mrt., ma. 19 mrt. en ma. 9 apr. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTREVALIDATIE

Cursusnr. 1800561

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. middag en -avond 8 juni en za. 9 juni 2018, 
vr. middag en -avond 29 juni en za. 30 juni 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTREVALIDATIE: SPECIALISATIE 
UITHOUDINGSVERMOGEN

Cursusnr. 1805151

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

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

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTREVALIDATIE: SPECIALISATIE KRACHT

Cursusnr. 1805161

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

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

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTBLESSUREPREVENTIE

Cursusnr. 1804011

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, oefen-
therapeuten.

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

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Sportgezondheidszorg Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender
en inschrijfformulieren zie

www.npi.nl

VERNIEUWD!

NIEUW!

NIEUW!



4140

     

 
 

CURSUSAANBOD

SPORT-
GEZONDHEIDSZORG

SPELEN MET OEFENSTOF EN GROEPEN

Cursusnr. 1802611

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data wo. middag en -avond 13 juni en do. 14 juni 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘MOTORISCH LEREN 
IN DE SPORT’

Cursusnr. 1805261

Doelgroep: sportfysiotherapeuten.

Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘LIESPIJN BIJ SPORTERS’

Cursusnr. 1800621

Doelgroep: sportfysiotherapeuten, manueel therapeuten.

Data do. middag en -avond 21 juni en vr. 22 juni 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘EFFECTEN VAN 
KRACHTTRAINING’

Cursusnr. 1805271

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, sportfysio-
therapeuten.

Datum ma. 28 mei 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Sportgezondheidszorg Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl
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NOG ENKELE PLEKKEN VRIJ BIJ

NAJAARS-
CURSUSSEN 2017

KNIEPIJNSYNDROMEN
• 13 november 2017

ENDOPROTHESEN: HET CHIRURGISCHE
EN OEFENTHERAPEUTISCHE BELEID
• 16 november (middag en avond) en 
17 november 2017

MOBILIZING AWARENESS: 
SENSOMOTORISCHE REËDUCATIE
• 16 november (middag en avond), 
17 november en 18 november 2017

SNIJZAALDAG SCHOUDER
• 18 november 2017

AANDACHT VOOR DE WERKPLEK
• 22 november en 6 december 2017

VERVOLCURSUS ‘MOBILIZING 
AWARENESS – 4E TRAP’
• 23 november (middag en avond), 
24 november en 25 november 2017

MASTERCLASS ‘HET PPP-CONCEPT 
BIJ INCONTINENTIE’
• 25 november 2017

MASTERCLASS ‘MOBILIZING 
AWARENESS – CLINICAL REASONING’
• 27 november 2017

MASTERCLASS ‘MOTORISCH 
ZELFBEELD BIJ KINDEREN MET 
EN ZONDER DCD’  (NIEUW!)
• 30 november 2017

MASTERCLASS ‘GENETICS AND 
LYMPHEDEMA’  (NIEUW!)
• 2 december 2017

VAARDIGHEIDSTRAINING 
OEDEEMTHERAPIE
• 7 december 2017

WORKSHOP ‘MOBILISERENDE EN 
CORRIGERENDE SPALKEN’
• 8 december 2017

LAGE-RUGPIJNKLACHTEN: 
A STATE OF THE ART
• 8 december 2017 en 26 januari 2018

VAARDIGHEIDSTRAINING LAGE-RUG /
HEUP / KNIE
• 13 december 2017, 10 januari en 
7 februari 2018

MASTERCLASS ‘HAMSTRINGLETSELS 
IN DE SPORT’
• 15 december 2017
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MASTERCLASS ‘CARDIALE ANATOMIE’
• 10 november 2017

PATROONHERKENNING: 
SCHOUDER EN ELLEBOOG 
• 10 november 2017

FUNCTIONELE (FYSIO)THERAPIE OP 
EEN LONGSTAY SOMATIEK-AFDELING
• 10 november, 11 november, 
24 november en 25 november 2017

FYSIOTHERAPIE BIJ MENSEN MET 
EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING
(VERNIEUWD!)
• 13 november, 27 november, 
6 december en 13 december 2017
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VERNIEUWD!



NEDERLANDS 
PARAMEDISCH 
INSTITUUT

algemeen
T 033 421 61 00

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

nemers is bereikt kan digitaal worden aangemeld voor de wacht-
lijst door te klikken op de knop ‘Meld u aan voor de wachtlijst’ die
gevonden kan worden bij de desbetreffende scholingsactiviteit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Voor scholingsactiviteiten waarbij het maximum aantal deel-

VOORWAARDEN

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

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

Vanaf 1 januari 2018 gaat de nieuwe MijnNPi-
omgeving live en veranderen de procedures
voor aanmelden en afmelden voor cursussen 
en wachtlijsten. 
Zie www.npi.nl/2018
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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
en de NPi-kortingskaart!

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

Kijk op: 
www.npi.nl/kngf

  


