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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 regionale en incompanycursussen
Frans Lanting, coördinator deskundigheidsbevordering
Tel.: 06 15861950, e-mail: frans.lanting@npi.nl

Heeft u als afdeling of regio een
gezamenlijke opleidingsbehoefte?

Het NPi
komt naar je toe!

Dan is een incompanycursus
een goede keuze!

masterclass nieuw vernieuwd
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Inhoudsopgave4

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

WACHTLIJST

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



Voorwoord6 Scholingsprogramma 7

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

O
L

O
F

O
N Contact

Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
T 033 421 61 00
I www.npi.nl
E desk@npi.nl

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

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

Eindredactie
Gabriëlle Kuijer

Vormgeving
Idem Dito, Kampen

Incompany: maatwerk
in professionalisering 

VOORWOORD

Steeds vaker benaderen ziekenhuizen, revalidatiecentra, grote
praktijken, instellingen of collectieven het NPi voor eigen 
meerjarige scholingstrajecten. Dan betreft het bijvoorbeeld
maatwerkscholing op specifieke vakinhoudelijke thema’s, het
inpassen van innovaties en ontwikkelingen of een traject dat
beleidswijzigingen binnen de organisatie ondersteunt.
Dergelijke scholing en trajecten bieden we aan voor perifere
instellingen, maar bijvoorbeeld ook voor regionale en academische
medische centra, het KNGF en het Keurmerk Fysiotherapie. 

Hét moment voor scholingsbeleid
Bij aanvang van een nieuwe accreditatieperiode is het voor organi-
saties goed om na te denken over de invulling van hun meerjaren-
beleid betreffende professionalisering en persoonlijke ontwikke ling.
Het NPi ondersteunt daarbij met maatwerkscholing, meerjarige
programma’s met cursusaanbod in de eigen werkomgeving, zonder
verlies van reistijd en voor gunstige groepstarieven. We garanderen
u dat uw collega’s de benodigde punten voor de accreditatieperiode
behalen. Belangrijker dan dat: we ondersteunen bij het verder 
professionaliseren, het actualiseren van kennis en competenties,
zodat u gezamenlijk inspeelt op de steeds sneller optredende 
veranderingen. Door ons omvangrijke cursusaanbod kan het NPi
voldoen aan vrijwel alle opleidings- en ontwikkelingsvragen, waar-
bij we helpen om scholingsbudgetten optimaal te benutten; u kunt
de kosten vooraf budgetteren. Te allen tijde kunt u rekenen op onze
uitstekende kwaliteit; cursisten waarderen NPi-cursussen al jaren
gemiddeld met een ruime 8 en het NPi is in deze branche de enige
scholingsaanbieder met instellingsaccreditatie. 

Werkwijze
Hoe werkt dit in de praktijk? Stel, u heeft als instelling of groep van
praktijken voor de komende accreditatieperiode een beleidsplan
opgesteld met specifieke scholingsvragen en een gereserveerd
budget. Via de volgende stappen werkt het NPi met u aan een
maatwerkoplossing: 
1. Specificeren van de kennisbehoefte, het onderzoeken van de

‘vraag achter de vraag’: mede op basis van het beleidsplan en de

aanleiding wordt geïnventariseerd welke kennisbehoefte bestaat
en wat de prioriteiten daarbinnen zijn. 

2. Een scholings- en begeleidingsaanbod op maat, waarbij de
leerdoelen, kennis en competenties, werkvormen, planning en
begroting zijn uitgewerkt. 

3. Valorisatie. Hierbij bekijken we hoe de aangeboden kennis in de
werkprocedures en protocollen kan worden ingepast. Wanneer
de scholing aan alle collega’s wordt aangeboden, is er een 
gemeenschappelijke basis in visie, kennis en competenties. 
Dit vormt een stevig fundament voor uniformiteit in werkwijzen.

4. Implementatie. Nieuw vergaarde kennis duurzaam in de praktijk
toepassen, blijkt niet eenvoudig. Het NPi ontwikkelde effectieve
implementatiemethoden (zo blijkt uit onderzoek) en kan u en 
uw collega’s hierbij ondersteunen. 

5. Nazorg. Ook na afloop van de scholingsactiviteiten is het 
belangrijk in beweging te blijven en kennis actueel te houden.
Het NPi voorziet hierin met specifieke diensten:
• Periodieke literatuursearches; het NPi voert deze acht keer

per jaar uit, op tien thema's.
• NPi-service: Nederlandstalige referaten van geselecteerde 

wetenschappelijke artikelen met een vertaalslag naar de 
dagelijkse praktijk. Het betreft elk van de tien thema's, 
acht keer per jaar, drie referaten per keer. 

• Kennis-in-beweging: de online NPi-tool waarmee therapeuten
snel relevante informatie vinden en/of kennis kunnen 
opfrissen (‘Hoe zat het ook alweer?’);

• Systematisch literatuuronderzoek (PICO's, CAT's, systematische
reviews, meta-analyses): het NPi voert dergelijk onderzoek in
opdracht uit.

Wilt u ook een samenhangend, efficiënt meerjarig scholingspro-
gramma voor de komende accreditatieperiode, neem dan 
contact op met Frans Lanting of met mij. Frans bereikt u via
frans.lanting@npi.nl en mijn mailadres is tinus.jongert@npi.nl.

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

Het Opleidingsmagazine van het NPi is beschikbaar als

papieren uitgave en als online editie. Op MijnNPi kunt u

uw voorkeur aanpassen bij MijnAbonnementen.
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TOEKOMSTBESTENDIGE FYSIOTHERAPIE

Cursusnr. 2000741

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Datum di. middag en -avond 21 apr. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

GEDRAGSVERANDERING BIJ CLIËNTEN; 
EEN TRAINING VOOR PARAMEDICI 

Cursusnr. 2000641

Doelgroep: paramedici.

Data ma. 18 mei (incl. avondprogramma) en di. 19 mei 2020.

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

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

MOTIVERENDE GESPREKSVOERING BIJ MENSEN 
MET EEN CHRONISCHE AANDOENING

Cursusnr. 2003741

Doelgroep: paramedici.

Data wo. middag en -avond 18 mrt. en do. 19 mrt 2020.

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

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

PERSOONLIJKE GROEI EN ONTWIKKELING VOOR DE
PARAMEDICUS; EEN PRAKTISCHE OPLEIDING

Cursusnr. 2105851

Doelgroep: paramedici.

Data do. 17, vr. 18 en za. 19 sept., do. 22, vr. 23 en za. 24 okt.,
do. 19, vr. 20 en za. 21 nov., do. 10, vr. 11 en za. 12 dec.
2020, wo. 20, do. 21, vr. 22 en za. 23 jan. 2021.

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

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

CURSUSAANBOD

BEWEGEN EN BEWOGEN WORDEN - BENADERINGS-
WIJZEN VAN MENSEN MET EEN PSYCHIATRISCHE
AANDOENING

Cursusnr. 2005781

Doelgroep: paramedici.

Data wo. 3 juni en do. 18 juni 2020.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

EXPERT WORDEN IN INTERPRETEREN VAN DATA; 
EEN PRAKTISCHE CURSUS VOOR KEURMERK 
FYSIOTHERAPEUTEN

Cursusnr. 2005741

Doelgroep: Keurmerk fysiotherapeuten.

Data Twee middagen in het voorjaar van 2020 
(zie de NPi-cursuskalender op www.npi.nl).
Tevens dient de deelnemer, tussen de éérste en twee-
de fysieke cursusdag in, een e-learning module te
doorlopen. Deze module doorloopt de deelnemer 
individueel. Het maken van deze module neemt 
ongeveer drie uur in beslag. De deelnemer dient de 
e-learning volledig doorlopen te hebben om aan de
tweede fysieke cursusdag deel te kunnen nemen.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

FYSIEK VEILIG EN RESPECTVOL WERKEN IN DE ZORG

Cursusnr. 2005221

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeu-
ten.

Data do. 23 apr., do. 14 mei en do. 28 mei 2020.

Plaats Tergooi ziekenhuis te Hilversum.

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

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 9
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MYOFASCIALE TRIGGERPOINTS IN DE BEKKEN-,
BUIK-, BILREGIO

Cursusnr. 2002531

Doelgroep: (bekken)fysiotherapeuten.

Data vr. middag en -avond 3 apr. en za. 4 apr. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

Cursusnr. 2001081

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. middag en -avond 17 apr. en za. 18 apr. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTERCLASS ‘BEKKENBODEMKLACHTEN 
NA EEN SEKSUEEL TRAUMA’

Cursusnr. 2005101

Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten.

Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

CURSUSAANBOD

BEKKEN-
PROBLEMATIEK

Bekkenproblematiek

MASTER
CLASS

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

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

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

GEGEVENS CURSUSSEN

WACHTLIJST TOETSEN

ABONNEMENTEN FACTUREN

VOORKEUREN SUGGESTIES

VOORDEEL VRAAG EN ANTWOORD

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 11



Inspelend op de noden van de fysiotherapeut anno 2020 en in
lijn met het HERMES-curriculum van het ERS en de nieuwe
KNGF-richtlijn COPD, wordt de NPi Leerlijn Longen vernieuwd
en modulair en complementair van opzet. De grootste wijziging
zit aan het begin van de leerlijn: de cursus ‘COPD en astma’
wordt omgezet naar de basismodule/cursus ‘Fysiotherapie bij
mensen met longaandoeningen’.

Dit is een blended-learning cursus, een combinatie van online- 
en contactonderwijs, waarin naast de generieke fysiologie- 
gerelateerde topics zoals gasuitwisseling, longfunctie en adem-
biomechanica ook de pathofysiologie, diagnostiek en behandeling
van de meest voorkomende longaandoeningen aan bod komen
(dus breder dan COPD en astma).

HART, VAAT 
EN LONGEN

Leerlijn Longen met drie routes: 
eerste lijn, revalidatie en ziekenhuis

Hart, vaat en longen12 Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 13

PROF. DR. THIERRY TROOSTERS, PT, PHD
President Elect European Respiratory Society (ERS)
Dpt Rehabilitation Sciences, 
Laboratory of Pneumology University Hospitals Leuven
Thema-expert/cursusleider/docent NPi

Waar het online-deel van de cursus zich richt op pathologie en
longfysiologie zal het contactonderwijs zich meer richten op een
longpatiënt, met veel aandacht voor het klinisch redeneerproces 
in onderzoek, voor de medische en de fysiotherapeutische 
behandeling.

Na deze basiscursus kiest iedere cursist een route, afhankelijk
van de interesse en werksetting, waarna de verschillende modules
elkaar logisch opvolgen. Er komt een route voor fysiotherapeuten
die vooral in de eerste lijn werken, een revalidatie-route en een
route voor de ziekenhuis fysiotherapeut. Binnen deze nieuwe op-
zet wordt een aantal van de huidige cursussen en masterclasses
één op één overgenomen en gepositioneerd in de leerlijn. Bij de
diverse longgerelateerde cursussen zal de nieuwe leerlijn ook vi-
sueel worden weergegeven. Door de verbeterde positionering zal
een aantal cursussen kleine aanpassingen ondergaan, zoals
‘Beweegprogramma’s (deel 2): module COPD’. Deze cursus kan in
omvang van twee dagen naar één dag, omdat de basiscursus
‘Fysiotherapie bij longaandoeningen’ als verplichte voorkennis
gaat dienen.
De nieuwe route-indeling maakt de doorontwikkeling makkelijker,
want er kunnen, mede in het kader van lifelong learning, eenvoudig
nieuwe modules worden toegevoegd aan de leerlijn.

Naast de gebruikelijke accreditatie bij het KNGF en Keurmerk
Fysiotherapie biedt de nieuwe opzet de cursist de mogelijkheid
om kennis, vaardigheden en attitudes van het ERS-curriculum te
toetsen. Zo kan iedere cursist zich in zijn eigen tempo een groot
aantal competenties voor de respiratoire fysiotherapeut eigen
maken. De basiscursus ‘Fysiotherapie bij longaandoeningen’ zal
in de eerste helft van 2020 op de NPi-cursuskalender verschijnen.
Cursisten die nu op de wachtlijst staan voor de cursus ‘COPD
en astma’ nodigen we als eerste uit.

PROF. DR. DANIEL LANGER, PT, PHD
Assembly Secretary Allied Health Professionals European
Respiratory Society (ERS)
Laboratory of Pneumology University Hospitals Leuven
Cursusleider/docent NPi

FRANS LANTING
Coördinator deskundigheidsbevordering NPi



PRAKTIJKDAGEN COPD

Cursusnr. 2004181

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 do. 11 juni en vr. 12 juni 2020.

Plaats Radboudumc Dekkerswald te Groesbeek.

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

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

Cursusnr. 2004521

Doelgroepen: 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.

Datum vr. 5 juni 2020. 

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

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

EXERCISE TRAINING BIJ MENSEN MET EEN 
LONGAANDOENING (VOORHEEN: ‘COPD EN ASTMA’)

Cursusnr. 2005841

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten,
oefentherapeuten. Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

CURSUSAANBOD

HART, VAAT 
EN LONGEN

14 Hart, vaat en longen

MASTER
CLASS

HARTREVALIDATIE

Cursusnr. 2000491

Doelgroep: fysiotherapeuten (en onder bepaalde voorwaarden
oefentherapeuten) 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. 24 jan., za. 25 jan., vr. 20 mrt., za. 21 mrt., vr. 3 apr.
en za. 4 apr. 2020 (vrijdagen incl. avondprogramma).

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

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

FYSIOTHERAPEUTISCHE ZORG RONDOM 
TRANSPLANTATIE (VOORHEEN ‘HART- EN 
LONGTRANSPLANTATIES’)

Cursusnr. 2002931

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data vr. middag en -avond 12 juni en za. 13 juni 2020.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

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

Cursusnr. 2005801

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

PERIFEER ARTERIEEL VAATLIJDEN EN TRAINING

Cursusnr. 2000471 / 2000472

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data nr. 2000471: wo. 4 mrt. en vr. 13 mrt. 2020.
nr. 2000472: wo. 4 mrt. en vr. 17 apr. 2020.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek en Tergooi 
ziekenhuis te Hilversum.

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

VERNIEUWD!

VERNIEUWD!
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Wilt u Issue en het NPi-
scholingsprogramma ontvangen, 
dan kunt u dat aangeven in MijnNPi bij
‘Mijn abonnementen’. 
U kunt daar ook kiezen of u de
uitgaven online wilt bekijken of op
papier wilt ontvangen. 

VERNIEUWD!



Ieder kind heeft recht op goede zorg. Dit vraagt om een kindspe-
cifieke benadering, ook binnen de fysio-, oefen- en ergotherapie.
Daarom heeft het NPi het post-hbo- en post-masteronderwijs op
het gebied van paramedische zorg voor kinderen ondergebracht
binnen een eigen thema. Vanuit mijn opleidingen en decennia-
lange ervaring, lever ik hieraan met veel plezier mijn bijdrage.

Kinderen zijn geen kleine volwassenen; het werken met kinderen
vraagt om specifieke kennis over de invloed van groei en ontwik-
keling op bewegen, én andersom. Het behoeft ook kennis over
(kind)specifieke aandoeningen die leiden tot een interactie tussen
het fysieke, mentale en sociaal-emotionele ontwikkelingsdomein.
In de behandeling is het belangrijk dat het sociale netwerk rond-
om het kind een plek heeft. Dit netwerk bestaat uit ouders, ver-
zorgers, leerkrachten en de zorgprofessionals die betrokken zijn
bij de begeleiding van het kind.

De fysio-, oefen- en ergotherapie voor kinderen zijn brede vakge-
bieden waarbinnen professionals (tijdelijk) focus kunnen leggen
op specifieke deelgebieden. Te denken valt aan motorische 
ontwikkeling, lichamelijke fitheid, handmotoriek, voeten en 
gangbeeld, hulpmiddelen, schrijfmotoriek, psychosomatiek,
sportgerelateerde en/of orthopedische klachten, neurologische,
genetische of aangeboren afwijkingen, pulmonale aandoeningen
en leefstijlfactoren. Deze deelgebieden vragen specifiek op 
kinderen gerichte bij- en nascholing.

KINDEREN

Een kind is geen kleine volwassene

MARLOES MEURS - DE VRIES MSC MBA
Kinderfysiotherapeut bij Kinderfysio Noord
Cursusleider/docent NPi
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Bij het NPi hebben kinderen al jaren een eigen plek binnen het
scholingsaanbod. De scholing is gericht op verbreding, verdieping
en uitbreiding van het vakgebied. Dat sluit direct aan bij de NPi-
ambitie om lifelong learning aan te bieden door een combinatie
van onderwijs- en didactische vormen, waarbij actuele weten-
schappelijke kennis op een toegankelijke en toepasbare manier
wordt gepresenteerd. 

Vanaf september 2019 zet ik mij met het NPi-team in voor het op-
zetten en organiseren van verbredende en verdiepende scholing
binnen het themagebied ‘Kinderen’, voor iedereen die al een 
opleiding kinderfysio- of kinderoefentherapie heeft afgerond. 
Mijn overtuiging is dat scholing inhoudelijk interessant moet zijn,
belangrijk voor de ontwikkeling van het vak, motiverend en 
uitdagend. Bovendien is scholing een plek voor ontmoeting en 
uitwisseling met gelijkgestemde vakgenoten, wat het vooral ook
erg leuk maakt.

Mijn doel is het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten,
oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (para)medische
professionals in de gezondheidszorg, zodat ieder van hen kinderen
de beste zorg kan bieden. Zelf gun ik alle kinderen plezier in 
bewegen als basis om zich verder te ontplooien. Als dit (even) niet
vanzelf gaat, is passende zorg van grote waarde voor de toekomst
van ieder kind.

Om optimale service te kunnen bieden, kom ik graag in contact
met collega’s voor suggesties, ideeën of vragen over de kind-
gerelateerde scholing. Mail me maar! marloes.meurs@npi.nl 

Volg het actuele NPi-scholingsaanbod op het themagebied
‘Kinderen’ op www.npi.nl; graag tot ziens.



19Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl

SPORTREVALIDATIE BIJ KINDEREN

Cursusnr. 2005361

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, 
sportfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

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

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN

Cursusnr. 2004581

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, 
sportfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum ma. 10 feb. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

HIGH-INTENSITY INTERVAL TRAINING (HIT) 
BIJ KINDEREN

Cursusnr. 2005471

Doelgroep: (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)oefenthera-
peuten.

Datum wo. 15 jan. 2020.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

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

MASTERCLASS ‘MOTORISCH ZELFBEELD 
BIJ KINDEREN MET EN ZONDER DCD’

Cursusnr. 2005191

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten.

Datum do. 23 jan. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

HOOFDPIJN BIJ KINDEREN

Cursusnr. 2005451

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, manueel
therapeuten, orofaciaal fysiotherapeuten, kinderoefenthera-
peuten, oefentherapeuten.

Data zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

GEHAVEND IN GROEI
BEJEGENING VAN KINDEREN MET 
EEN BELAST LEVEN 

Cursusnr. 2005771

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, 
kinderoefentherapeuten, ergotherapeuten.

Data wo. 27 mei en wo. 10 juni 2020.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

CURSUSAANBOD

KINDEREN
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NIEUW!

MASTER
CLASS

Hou uw kennis in beweging
met de NPi-nieuws app 
en onze Wekelijks 
Nieuws-mailing!



Na de zeer geslaagde eerste internationale conferentie over
fysiotherapie en oncologie in 2018 in Amsterdam (met zo’n 300
fysiotherapeuten uit 30 landen), organiseert het NPi op 14 en 15
mei 2020 in Kopenhagen de 2nd International Conference on
Physical Therapy in Oncology (ICPTO), in nauwe samenwerking
met de Association of Danish Physiotherapists en de Danish
Society of Oncological and Palliative Physiotherapy.

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

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

LYMFOLOGIE 
EN ONCOLOGIE

2e Internationale conferentie over 
fysiotherapie en oncologie

MICHAEL SCHERMER
Coördinator deskundigheidsbevordering NPi
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Heb je als oedeemfysiotherapeut wel eens patiënten met 
lymfoedeem die niet reageren op jouw behandeling met lymfe-
drainage of compressietherapie zoals je zou willen? Dan biedt
lymfofluoroscopie mogelijk een oplossing. Lymfofluoroscopie of
‘near-infrared fluorescence imaging’ is een beeldvormende
techniek waarbij je indocyanine groen in de huid van de hand of
voet van de patiënt spuit. Hierdoor krijg je meer inzicht in het
(dis)functioneren van het oppervlakkig lymfestelsel. Op basis
van deze informatie kun je je interventies aanpassen en de
patiënt effectiever behandelen.

Op dinsdag 10 maart 2020 organiseren we voor oedeemfysiothe-
rapeuten de masterclass ‘Lymfofluoroscopie: de meerwaarde
voor de oedeemtherapie’. Tijdens deze masterclass komen de 
volgende onderwerpen aan bod:
•  Recente veranderingen in kennis en inzicht betreffende de 

anatomie en fysiologie van het lymfestelsel.
•  Medische beeldvorming ter evaluatie van het lymfestelsel.
•  Wetenschappelijke evidentie betreffende manuele lymfedraina-

ge en compressie ter behandeling van lymfoedeem.
•  Live demonstratie van lymfofluoroscopie bij patiënten met 

lymfoedeem en feedback op het effect van lymfedrainagehand-
grepen bij deze patiënten.

•  Bespreking van de meerwaarde van lymfofluoroscopie binnen
de oedeemtherapie aan de hand van casussen.

De masterclass wordt gegeven door prof. dr. Nele Devoogdt, 
professor aan het Departement Revalidatiewetenschappen van de
KU Leuven, kinesitherapeut en coördinator van het Lymfoveneus
Centrum van het UZ Leuven en door dr. Sarah Thomis, vaatchirurg
en staflid van het Lymfoveneus Centrum van het UZ Leuven, 
docent en doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven.

Meer informatie en inschrijving: zie de cursuskalender op
www.npi.nl

Effectiever behandelen lymfoedeem 
met lymfofluoroscopie

Dutch Institute of

Allied Health Care

Join us at the 2nd International Conference 

on Physical Therapy in Oncology

When Research meets Clinical Practice

May 14 - 15, 2020

Copenhagen, Denmark

www.npi.nl/ICPTO2020

With this conference, we aim to bring together physical

therapists working in oncology from around the globe, 

to exchange best practices and update knowledge 

based on recent scientific developments.



OPLEIDING 
‘OEDEEMFYSIOTHERAPIE’

Cursusnr. 2000852

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data do. 16 apr., vr. 17 apr., za. 18 apr., do. 28 mei, vr. 29 mei,
za. 30 mei, vr. 25 sept., za. 26 sept., vr. 13 nov. en za. 
14 nov. 2020 (donderdagen en vrijdagen incl. avond-
programma).

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 3.095,- resp. € 2.785,- met NPi-kortingskaart.

LIPOEDEEM: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

Cursusnr. 2004801

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

Datum za. 9 mei 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

ZELFMANAGEMENT BIJ LYMFOEDEEM – 
TEACH THE TEACHER 

Cursusnr. 2004701

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten, huidtherapeuten.

Data vr. middag en -avond 6 mrt., za. 7 mrt. en za. 4 apr.
2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

PRAKTIJKDAGEN LYMFOLOGIE

Cursusnr. 2004751

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten, huidtherapeuten.

Data di. 21 en wo. 22 apr. 2020.

Plaats Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

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

MASTERCLASS ‘LYMFOFLUOROSCOPIE: DE MEER-
WAARDE VOOR DE OEDEEMTHERAPIE’

Cursusnr. 2005751

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

Datum di. 10 mrt. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

CURSUSAANBOD

LYMFOLOGIE 
EN ONCOLOGIE
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ONCOLOGISCHE CLIËNTEN: FYSIOTHERAPEUTISCHE
MOGELIJKHEDEN

Cursusnr. 2003031

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data za. 18 jan., vr. middag en -avond 31 jan. en za. 1 feb.
2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

Cursusnr. 2004131

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

Data vr. middag en -avond 6 mrt. en za. 7 mrt. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

VERDIEPINGSCURSUS ‘ONCOLOGIE EN 
FYSIOTHERAPIE’

Cursusnr. 2004821

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. 20 mrt. (incl. avondprogramma) en za. 21 mrt. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE ZORG 
BIJ KANKER

Cursusnr. 2005041

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

Data vr. 19 juni en za. 20 juni 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

NIEUW!
MASTER

CLASS



BEHOUD VAN FYSIEKE FITHEID TIJDENS 
CHEMOTHERAPIE

Cursusnr. 2004351

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Ingangsniveau: De cursist moet voldoen aan minimaal één van
de onderstaande voorwaarden:
•  heeft een basisscholing betreffende oncologie en fysiothera-

pie gevolgd (bijv. de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten: fysio-
therapeutische mogelijkheden’) én een scholing betreffende
de Standaard Beweeginterventie Oncologie;

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

Avans+ afgerond;
•  heeft de scholing ‘Oncologie Revalidatiewetenschappen’ van

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

Data vr. 24 jan. en za. ochtend 25 jan. 2020.

Plaats Tergooi Ziekenhuis Blaricum te Blaricum.

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

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL
THERAPY IN ONCOLOGY

Congresnr. 2005731

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

Data do. 14 mei en vr. 15 mei 2020.

Plaats Radisson Blu Scandinavia Hotel te Kopenhagen.

Kosten € 495,- resp. € 445,- bij inschrijving vóór 1 nov. 2019.

CURSUSAANBOD

LYMFOLOGIE 
EN ONCOLOGIE
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NIEUW!

Bijblijven nog
gemakkelijker

Alle thema-informatie
op één pagina

[1] 10 simple ways to engage in lifelong learning. TeachThought, 2019
https://www.teachthought.com/learning/10-simple-ways-to-engage-
in-lifelong-learning/
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Het feit dat u het NPi-Scholingsprogramma in handen heeft,
betekent waarschijnlijk dat u graag wilt bijblijven binnen uw
vakgebied. Om u hierbij te ondersteunen, blijven wij onze
dienstverlening verder ontwikkelen. Nieuw is dat u op onze
website nu per thema alle informatie bij elkaar heeft. 
Dat maakt het voor u overzichtelijker en makkelijker om 
u te specialiseren en u te blijven professionaliseren.

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

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

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

NPi-service per thema

NPi.NL/ARBEID-EN-BEDRIJF

NPi.NL/BEKKENPROBLEMATIEK

NPi.NL/HART-VAAT-EN-LONGEN

NPi.NL/KINDEREN

NPi.NL/MUSCULOSKELETAAL

NPi.NL/NEUROLOGIE

NPi.NL/OUDEREN

NPi.NL/PSYCHOSOMATIEK

NPi.NL/SPORTGEZONDHEIDSZORG

NPi.NL/LYMFOLOGIE-EN-ONCOLOGIE



HANS BULT MSC
(Sport)fysiotherapeut
Cursuscoördinator/cursusleider NPi
Coördinator NPi-opleiding en leerlijnen ‘Handtherapie’

Sinds een aantal jaar bestaat de mogelijkheid om via de
Nederlands Vereniging voor Handtherapie (NVHT) een Certificaat
Handtherapeut (CHT-NL) aan te vragen. Deze certificering valt
onder auspiciën van de European Federation of Societies for
Hand Therapy  (EFSHT). Voor het verkrijgen van het certificaat
moet de fysio- of ergotherapeut voldoen aan scholingseisen, 
zoals de NPi-opleiding ‘Handtherapie’ of een van de andere
handtherapie-opleidingen in Nederland. Daarnaast worden voor
registratie eisen gesteld ten aanzien van het NVHT-lidmaat-
schap, specifieke werkervaring binnen de handtherapie en 
activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied
handtherapie.

Ondanks dat de NPi-opleiding ‘Handtherapie’ heel breed is opge-
zet, is het niet mogelijk om álle hand- en polspathologie qua 
onderzoek en behandeling vanuit de theorie en de praktijk aan 

de orde te laten komen. Daarnaast vraagt bijvoorbeeld de ‘early
active’ behandeling van patiënten met flexor- en extensorletsels
op basis van de huidige evidentie, om extra expertise en verdieping
van de kennis en vaardigheden van reeds opgeleide handtherapeu-
ten. Dit geldt ook voor de behandeling van onder andere complexe
polsklachten, CMC1-artrose, perifere zenuwletsels en de specia-
listische behandeling van handletsels bij kinderen.

Om in de (aanvullende) scholingsbehoefte van handtherapeuten te
voorzien, organiseert het NPi op dit moment zes masterclasses
over bovengenoemde onderwerpen. Deze masterclasses worden
gegeven door nationaal en internationaal gerenommeerde experts
in nauwe samenwerking met het kerndocententeam van de NPi-
opleiding ‘Handtherapie’, bestaande uit Gwendolyn van Strien,
Eleonore Sleegers en Annemieke Videler. Zij hebben bovendien
vier skills labs ontwikkeld over mobiliserende en corrigerende
spalken, polsklachten, artrose van de hand en spalktherapie bij
kinderen. Voor 2020 staat de ontwikkeling van een aantal interes-
sante nieuwe masterclasses en skills labs gepland. 

De afgelopen maanden kregen we van fysio- en ergotherapeuten
veel positieve reacties op onze verdiepingscursussen. Wilt u zich
verder specialiseren binnen de handtherapie, al dan niet in relatie
tot het CHT-NL, schrijf dan nu in voor één van onze skills labs of
masterclasses.

MUSCULOSKELETAAL

Specialisatie Handtherapie
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MUSCULOSKELETALE PIJNKLACHTEN

Cursusnr. 2005081

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

Datum di. middag en -avond 26 mei 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

HEUP- EN/OF LIESKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Cursusnr. 2000611

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, oefenthe-
rapeuten.

Data vr. 29 mei en vr. 5 juni 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

KNIEKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Cursusnr. 2003721

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

Data vr. middag en -avond 17 apr. en za. 18 apr. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

PATROONHERKENNING: KNIE

Cursusnr. 2003901

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

Datum ma. 20 apr. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

PATROONHERKENNING: LAGE-RUG EN HEUP/LIES

Cursusnr. 2002741

Doelgroep: fysiotherapeuten, geregistreerde bekkenfysiothera-
peuten, manueel therapeuten, sportfysiotherapeuten, oefen-
therapeuten.

Datum vr. 19 juni 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

CURSUSAANBOD

MUSCULOSKELETAAL

VAARDIGHEIDSTRAINING LAGE-RUG / HEUP / KNIE

Cursusnr. 2003411

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data wo. 13 mei, wo. 27 mei en wo. 10 jun. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SNIJZAALDAG SCHOUDER

Cursusnr. 2003661

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel
therapeuten, oefentherapeuten.

Datum za. 4 apr. 2020.

Plaats UMC Utrecht, universiteitsgebouw ‘Stratenum’ te
Utrecht.

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

SCHOUDERPIJNSYNDROMEN

Cursusnr. 2003761

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

Data ma. 23 mrt. en ma. 30 mrt. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

TMD: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

Cursusnr. 2005601

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten.

Data vr. 27 mrt. en vr. 3 apr. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender

en inschrijfformulieren zie

www.npi.nl
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MijnNPi;
voordeel voor 
vaste klanten!
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MASTERCLASS ‘HALSWERVELKOLOM-GERELATEERDE
NEK- EN HOOFDPIJN, DUIZELIGHEID EN 
OORSUIZINGEN’

Cursusnr. 2005061

Doelgroep: fysiotherapeuten die reeds één of meerdere na-
scholingscursussen op het gebied van de halswervelkolom
hebben gevolgd, manueel therapeuten, orofaciale fysiothera-
peuten.

Datum vr. 8 mei 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTERCLASS ‘TINNITUS’

Cursusnr. 2005611

Doelgroep: orofaciaal fysiotherapeuten, fysiotherapeuten en
manueel therapeuten die de NPi-masterclass ‘Halswervel -
kolom-gerelateerde nek- en hoofdpijn, duizeligheid en oorsui-
zingen’ of een andere scholing over tinnitus hebben gevolgd.

Datum vr. 6 mrt. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

CURSUS ‘HANDTHERAPIE’

Cursusnr. 2000711

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten.

Data ma. 10 feb., vr. middag en -avond 13 mrt. en 
za. 14 mrt. 2020.

Plaats Snijzaal Radboudumc te Nijmegen en
Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

NPI-OPLEIDING ‘HANDTHERAPIE’

Cursusnr. 2003921

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten.

Data start vr. 27 mrt. 2020.

Plaats Snijzaal Radboudumc te Nijmegen en
Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

CURSUSAANBOD

MUSCULOSKELETAAL

Musculoskeletaal

MASTERCLASS HANDTHERAPIE 
‘EXTENSORPEESLETSELS: PIP ZONE 3’

Cursusnr. 2005521

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handthera-
peuten.

Datum do. 23 apr. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS HANDTHERAPIE 
‘FRACTUREN EN LUXATIES’

Cursusnr. 2005831

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handthera-
peuten.

Datum za. 18 apr. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS HANDTHERAPIE 
‘POLSKLACHTEN’

Cursusnr. 2005071

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handthera-
peuten.

Datum vr. 6 mrt. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MOBILISATION OF THE NEURO-IMMUNE SYSTEM

Cursusnr. 2003621

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten.

Data wo. 10 juni en do. 11 juni 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

Attentie: Deze cursus wordt gegeven in het Nederlands.

MYOFASCIALE PIJN: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING
VAN MYOFASCIALE TRIGGERPOINTS

Cursusnr. 2000521

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. 5 juni (incl. avondprogramma) en za. 6 juni 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTER
CLASS

MASTER
CLASSNIEUW!

MASTER
CLASSNIEUW!

MASTER
CLASS

MASTER
CLASS
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TRAUMACHIRURGIE EN FRACTUURBEHANDELING

Cursusnr. 2000511

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data ma. 13 jan., ma. 27 jan. en ma. 10 feb. 2020.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

REUMATISCHE AANDOENINGEN

Cursusnr. 2000411

Doelgroepen: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, 
oefentherapeuten, revalidatiefysiotherapeuten.

Data vr. 17 apr., vr. 8 mei en za.16 mei 2020.

Plaats Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden. Reade,
centrum voor revalidatie en reumatologie, Amsterdam
en Paramedisch Centrum voor Reumatologie en
Revalidatie (PCRR), Groningen. 

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

CURSUSAANBOD

MUSCULOSKELETAAL

VERDIEPINGSDAG NEUROREVALIDATIE/CVA:
VAARDIGHEIDSTRAINING BIJ EEN HERSTELLENDE
ARM-HANDFUNCTIE

Cursusnr. 2005091

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 vr. 17 jan. 2020.

Plaats De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht.

Kosten € 295,- resp. € 265,- met NPi-kortingskaart.

VERNIEUWD!

CURSUSAANBOD

NEUROLOGIE



GERARD VAN DER POEL
Inspanningsfysioloog
Thema-expert/cursusleider/docent NPi

Het is geen nieuws dat de vergrijzing in Nederland de komende
jaren toeneemt. Dit betekent onder andere ook dat het aantal 
ouderen met problemen in het bewegend functioneren zal toene-
men. Een deel van de verklaring hiervoor ligt in de fysiologische
afname van spiermassa en spierkracht; een afname die al vanaf
het dertigste levensjaar start. De toegenomen inactiviteit bij het
ouder worden draagt in belangrijke mate bij aan deze afname;
voor spieren geldt immers ‘Use it or lose it’. Hiernaast speelt 
ondervoeding een steeds groter wordende rol. 
De medische term voor het verlies aan spiermassa en spier-
kracht is sarcopenie, vrij vertaald betekent dit ‘verlies aan vlees’.
Sarcopenie is sinds kort ook in Nederland officieel een aandoe-
ning/ziekte. 

Goede voeding en training zijn belangrijke componenten om het
verlies aan spiermassa en spierkracht tegen te gaan. 

Eiwitinname en krachttraining zijn de belangrijkste pijlers.
Onderzoek heeft aangetoond dat langdurige krachttraining een 
effectieve methode is om de spierkracht en spiermassa van ouderen
te verbeteren, mits de voeding voorziet in voldoende eiwitinname.

Potentieel ligt hier een waardevolle rol voor de fysiotherapeut bij de
diagnose, behandeling en of geïndiceerde en zorggerelateerde pre-
ventie van sarcopenie.  Daarbij gaat het onder andere om deze zaken:
•  Hoe wordt sarcopenie vastgesteld en welke meetinstrumenten

kunnen daarvoor worden gebruikt?
•  Welke voeding en voedingssupplementen kunnen het beste 

worden gebruikt en hoe stemmen we dit af met de training? 
•  Hoe gaat de krachttraining eruit zien, welke variabelen spelen

hierbij een belangrijke rol?
•  Hoe gaan we al deze kennis vertalen naar de fysiotherapeutische

praktijk? 

In het voorjaar van 2020 staat de nieuwe NPi-cursus ‘Sarcopenie;
voeding en training in de geriatrie’ op de kalender.
Voedingsdeskundige dr. Michael Tieland en inspanningsfysioloog
drs. Gerard van der Poel delen in deze eendaagse cursus hun 
expertise op dit terrein. Naast de reguliere planning is deze 
cursus ook voor incompanyscholing geschikt. 

Voor nadere informatie en bij vragen mailt u naar
frans.lanting@npi.nl

OUDEREN

Sarcopenie; voeding en training 
in de geriatrie

3534 Ouderen Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl
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MOTORIEK VAN DE OUDER WORDENDE MENS

Cursusnr. 2000651

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. 29 mei, vr. 12 juni en vr. 26 juni 2020.

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

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

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN FYSIEKE TRAINING 
BIJ OUDEREN

Cursusnr. 2004381

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

Data di. 28 jan., di. 4 feb. en di. 7 apr. (halve dag) 2020.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

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

SARCOPENIE, VOEDING EN TRAINING 
IN DE GERIATRIE

Cursusnr. 2005791

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, 
ziekenhuisfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum ma. 25 mei 2020.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

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

VALPREVENTIE EN VALTRAINING:
PROGRAMMA VALLEN VERLEDEN TIJD

Cursusnr. 2001161 

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. middag en -avond 24 apr. en za. 9 mei 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem en Sint Maartenskliniek 
te Nijmegen.

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

NIJMEGEN FALLS PREVENTION PROGRAM 
(IN DUTCH: VALLEN VERLEDEN TIJD)

Cursusnr. 2005501

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data vr. middag en -avond 22 mei en za. 23 mei 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem en Sint Maartenskliniek te
Nijmegen.

Kosten € 525,-.

CURSUSAANBOD

OUDEREN

FYSIOTHERAPIE BIJ PERIFEER VESTIBULAIRE 
DUIZELIGHEID

Cursusnr. 2000891

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

Data vr. middag en -avond 17 jan. en za. 18 jan. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘ADVANCED REHABILITATION 
FOR VESTIBULAR DISORDERS AND 
CERVICOGENIC DIZZINESS’

Cursusnr. 2004071

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

Data Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

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

MASTERCLASS ‘BPPV – CLINICAL CASES’  

Cursusnr. 2005761

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, 
manueel therapeuten en orofaciaal fysiotherapeuten die de
NPi-masterclass ‘Advanced Rehabilitation for Vestibular
Disorders and Cervicogenic Dizziness’ hebben gevolgd en die
ervaring hebben met het behandelen van mensen met BPPV.

Datum Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

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

ZITANALYSE EN (ROL)STOELAANPASSINGEN

Cursusnr. 2000061

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera-
peuten.

Data wo. 24 juni en do. 25 juni 2020.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek en revalidatie-
centrum Klimmendaal te Arnhem

Kosten € 625,- resp. € 565,- met NPi-kortingskaart.

NIEUW!

MASTER
CLASS

MASTER
CLASS

NIEUW!
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BASISCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’

Cursusnr. 2000671

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

Data vr. 13 mrt. (incl. avondprogramma), za. 14 mrt. en 
za. 28 mrt. 2020.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

VERVOLGCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’

Cursusnr. 2000661

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

Data ma. 9 mrt., ma. 23 mrt., ma. 6 apr., ma. 18 mei en 
ma. 15 juni 2020.

Plaats Verpleeghuis ‘Waelwick’ te Ewijk.

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

MASTERCLASS ‘PARATONIE EN ANDERE MOTORISCHE
STOORNISSEN BIJ DEMENTIE’

Cursusnr. 2004391

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten 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. 22 apr. 2020.

Plaats Bilderberg hotel Groot Heideborgh te Garderen.

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

MASTERCLASS ‘DE KWETSBARE OUDERE’

Cursusnr. 2003611

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, oefen-
therapeuten.

Datum vr. 17 apr. 2020.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

CURSUSAANBOD

OUDEREN

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

Cursusnr. 2004841

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

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

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MOBILIZING AWARENESS®: SENSOMOTORISCHE
REËDUCATIE

Cursusnr. 2002371

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

Data ma. middag en -avond 18 mei, di. 19 mei en 
wo. 20 mei 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING AWARENESS® – 
3E TRAP’

Cursusnr. 2003061

Data ma. middag en -avond 11 mei, di. 12 mei en 
wo. 13 mei 2020.

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING AWARENESS® – 
5E TRAP’

Cursusnr. 2003461

Data do. middag en -avond 14 mei, vr. 15 mei en 
za. 16 mei 2020.

OPLEIDING ‘PROCESMATIGE ADEM- EN 
ONTSPANNINGS THERAPIE’ (1E JAAR)

Cursusnr. 2005111

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

Data wo. 4 mrt., 11 mrt., 25 mrt., 1 apr., 8 apr., 15 apr.,
22 apr., 20 mei, 27 mei en 10 juni 2020.

Plaats Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 2.495,- resp. € 2.245,- met NPi-kortingskaart.

MASTER
CLASS

MASTER
CLASS

PSYCHOSOMATIEK

CURSUSAANBOD
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INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN 
OEFENTHERAPIE

Cursusnr. 2000051

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera-
peuten.

Data ma. 16 mrt., ma. 6 apr. en ma. middag 15 juni 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN TRAININGSLEER 
BIJ DE REVALIDATIEPATIËNT

Cursusnr. 2005831

Doelgroep: fysiotherapeuten, revalidatiefysiotherapeuten.

Data zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 1)

Cursusnr. 2003251

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. ochtend, -middag en -avond 31 jan. en za. 1 feb.
2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2)

Cursusnr. 2001531 / 2004131

Module ‘Diabetes mellitus’ (type 2) nr. 2001531

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

Data wo. middag en -avond 8 apr. en do. 9 apr. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Module ‘Oncologie’ nr. 2004131

Doelgroep: fysiotherapeuten die deel 1 van de beweegprogram-
ma’s hebben gevolgd, alsmede de NPi-cursus ‘Oncologische
cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’ of een vergelijk-
bare (basis)scholing over oncologie en fysiotherapie.

Data vr. middag en -avond 6 mrt. en za. 7 mrt. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTREVALIDATIE

Cursusnr. 2000561

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. middag en -avond 12 juni, za. 13 juni, vr. middag en
-avond 26 juni en za. 27 juni 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 920,- resp. € 825,- met NPi-kortingskaart.

SPORTREVALIDATIE: SPECIALISATIE UITHOUDINGS-
VERMOGEN

Cursusnr. 2005151

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Data vr. middag en -avond 3 apr. en za. 4 apr. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTREVALIDATIE BIJ KINDEREN

Cursusnr. 2005361

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

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

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN

Cursusnr. 2004581

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

Datum ma. 10 feb. 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘TENDINOPATHIEËN IN DE SPORT’

Cursusnr. 2005511

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Datum ma. 11 mei 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Sportgezondheidszorg Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender

en inschrijfformulieren zie

www.npi.nl

NIEUW!

MASTER
CLASS



Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 43Sportgezondheidszorg42

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

Cursusnr. 2005391

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Datum ma. 25 mei 2020.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

CURSUSAANBOD

SPORT-
GEZONDHEIDSZORG

MASTER
CLASS

NOG ENKELE PLEKKEN VRIJ BIJ

NAJAARS-
CURSUSSEN 2019

KINDERFYSIOTHERAPIE BIJ KINDEREN
MET PULMONALE AANDOENINGEN 
• 1 nov. en 15 nov. 2019

LOOPROBLEMEN BIJ KINDEREN 
• 4 nov. (middag en avond) en 25 nov.

(middag en avond) 2019

SNIJZAALDAG ONDERBEEN, 
ENKEL EN VOET
• 9 nov. 2019

FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE 
LEVENSFASE BIJ GERIATRISCHE 
PATIËNTEN 
• 9 nov., 30 nov. en 14 dec. 2019

ENDOPROTHESEN: HET CHIRURGISCHE
EN OEFENTHERAPEUTISCHE BELEID
• 14 nov. (middag en avond) en 

15 nov. 2019

‘NIEUWE PRINCIPES EN 
CONCEPTEN OVER SPORTREVALIDATIE
EN RETURN TO PLAY NA EEN VOORSTE
KRUISBANDLETSEL’
• 18 nov. 2019

BALANS; EVIDENTIE EN TOE-
PASSING IN DE NEUROREVALIDATIE
• 21 nov., 22 nov. en 14 dec. 2019

FYSIEKE ACTIVITEIT VOOR DE 
“OLDER LOW PHYSICAL PERFORMER”
• 21 nov. (middag en avond) en

22 nov. 2019

HANDTHERAPIE ‘EARLY ACTIVE’
NABEHANDELING VAN FLEXORPEES-
LETSELS
• 23 nov. 2019

SNIJZAALDAG KNIE
• 23 nov. 2019

BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2): 
MODULE ‘ARTROSE’
• 25 nov. (middag en avond) en 26 nov.

2019

N
O

V
E

M
B
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R

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

EN ERGOTHERAPEUTEN DIE ZICH 

VERDER WILLEN PROFESSIONALISEREN

Lifelong learning



NOG ENKELE PLEKKEN VRIJ BIJ

NAJAARS-
CURSUSSEN 2019

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender

en inschrijfformulieren zie

www.npi.nl

CERVICOBRACHIALE PIJNKLACHTEN 
EN FYSIOTHERAPIE
• 26 nov. (middag en avond) 2019

‘SMWJC 2019’: SPORT-
GERELATEERDE ENKELLETSELS 
• 27 nov. 2019

FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE
FASE BIJ PATIËNTEN MET LONGAAN-
DOENINGEN 
• 29 nov. 2019

‘HET PPP-CONCEPT 
BIJ INCONTINENTIE’
• 30 nov. 2019

PATROONHERKENNING: SCHOUDER 
EN ELLEBOOG
• 3 dec. (middag en avond) 2019

HANDTHERAPIE ‘DE KINDERHAND’
• 7 dec. 2019

VERDIEPINGSCURSUS ‘VALLEN 
VERLEDEN TIJD’ 
• 7 dec. 2019

‘SPIERFYSIOLOGIE, TRAINING 
EN STRETCHING, VAN LAB NAAR 
OEFENZAAL’ 
• 9 dec. 2019

‘HOOFD-HALSLYMFOEDEEM: 
DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING’ 
• 9 dec. 2019

CONGRES ‘DE OVERGANG’ 
• 13 dec. 2019

PATROONHERKENNING: NEK EN HOOFD
• 17 dec. (middag en avond) 2019
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Lifelong learning
• Van losstaand scholingsaanbod tot scholing 

ingebed in leerlijnen.
• Veel mogelijkheden voor maatwerk 

& persoonlijke leertrajecten.

masterclass    nieuw    vernieuwd

Volg het NPi ook op:

@paramedisch

facebook.com/paramedisch 

instagram.com/paramedisch 

linkedin.com/company/
nederlands-paramedisch-instituut



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zonder kosten kunt annuleren.

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

5.3 Bij annulering van een scholingsactiviteit zijn onderstaande regelingen van
toepassing. Deze zijn afhankelijk van het pakket dat u heeft:
5.3.1 Reguliere uitgangspunten bij annulering van een scholingsactiviteit:
• Bij annulering tot vijf weken voor aanvang van de scholingsactiviteit 

wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht, met een maxi-
mum van € 35. 

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

5.3.2 Bij bonuspakketpakket A (zie uitgangpunten MijnNPi.nl):
• Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de scholingsactiviteit

wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht, met een maxi-
mum van € 35. 

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

5.3.3 Bij bonuspakketpakket B (zie uitgangpunten MijnNPi.nl):
• Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de scholingsactiviteit

wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht, met een maxi-
mum van € 35.

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

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

CURSUSVOORWAARDEN

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

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

6.2 Bij zo'n inhaalverzoek zijn onderstaande regelingen van toepassing. 
Deze zijn afhankelijk van het pakket dat u heeft:
6.2.1 Reguliere uitgangspunten bij inhalen:
• Voor inhalen van cursusdagdelen wordt € 25 per dagdeel in rekening 

gebracht.
6.2.2 Bij bonuspakketpakket A (zie uitgangpunten MijnNPi.nl):
• Voor inhalen van cursusdagdelen wordt € 15 per dagdeel in rekening 

gebracht.
6.2.3 Bij bonuspakketpakket B (zie uitgangpunten MijnNPi.nl):
• Voor inhalen van cursusdagdelen worden geen kosten in rekening gebracht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4746 Cursusvoorwaarden www.npi.nl

Zie ook www.npi.nl/
algemene-voorwaarden
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