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Contactpersoon bij het NPi  
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Heeft u als afdeling of regio een 
gezamenlijke opleidingsbehoefte?

Het NPi  
komt naar je toe!

Dan is een incompanycursus 
een goede keuze!
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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 aantreft 
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. 
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VOORWOORD

In maart werden we overvallen door de COVID-19-pandemie. 
Nederland werd geconfronteerd met de ernstige gevolgen; niet 
alleen op gezondheidsgebied. Ook op maatschappelijk, sociaal en 
economisch vlak was en is er nog steeds een enorme impact. De 
lockdown legde de hele samenleving plat. Ook had de pandemie 
een zeer grote invloed op de fysio- en oefentherapie. Alle behan-
delingen met persoonlijk contact werden stopgezet. Natuurlijk 
had dit bedrijfseconomisch grote consequenties voor de betrok-
ken praktijken. Bovendien moesten zij binnen zeer korte tijd 
overschakelen op andere vormen van dienstverlening, zoals  
e-health toepassingen.   

Het NPi zette in deze periode (samen met WeWonder) onder thera-
peuten een vragenlijst uit naar de toepassing en behoefte op het 
gebied van e-health. Uit die peiling bleek dat therapeuten vooral 
gebruikmaakten van beeldbellen (68%), online oefeningen (46%) 
en online metingen (35%). Veel fysiotherapeuten denken dat e-health 
toepassingen in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen bin-
nen de therapeutische dienstverlening. De respondenten (n=144) 
verwachten dat in de toekomst vooral behoefte is aan beeldbellen 
(50%), online oefeningen (45%), online metingen (31%), app-gere-
lateerde informatievoorziening (30%), multidisciplinair overleg 
(online) (27%) en een online afspraakmodule (18%).  

Om u te ondersteunen bij het verzorgen van online diensten, heeft 
het NPi twee verschillende e-health applicaties voor u. Dat betreft 
een lymfoedeem oefenapplicatie die we ontwikkelden met de 
NVFL, New Health Collective, lector dr. Martijn Stuiver, 
Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde ziekenhuis Ny 
Smellinghe, Tom Zee en het lectoraat ‘Gezonde Leefstijl in een 
Stimulerende Omgeving’ van de Haagse Hogeschool. Ten tweede is 
er de WoWijs-applicatie voor de begeleiding van kinderen met 
overgewicht/obesitas. Deze ontwikkelden we met de Stichting 
Haagse Jeugd Gezond en het al genoemde lectoraat van de 
Haagse Hogeschool. Deze applicatie is gebaseerd op de effectieve 
en erkende gecombineerde leefstijlinterventie WoWijs.  

Om snel in te spelen op de kennisbehoefte en om COVID-19- 
patiënten de gewenste nazorg te kunnen bieden na verblijf op een  
intensive care, stelde het NPi via de website een door het REACH-

netwerk ontwikkelde online toolkit beschikbaar. Ook ontwikkelde 
het NPi in nauwe samenwerking met het Amsterdam UMC (afde-
ling revalidatiegeneeskunde en de afdeling diëtetiek en voedings - 
wetenschappen), de Hogeschool van Amsterdam (opleidingen 
Fysiotherapie, Ergotherapie en Voeding en Diëtetiek) en de profes-
sionals van het REACH-netwerk in hoog tempo een online variant 
van de fysieke cursus ‘De fysiotherapeutische behandeling van  
patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag 
uit het ziekenhuis’. Aan het aantal deelnemers en de evaluatie zien 
wij dat deze aanpak in de behoefte voorziet. 
Dit laat zien dat het NPi in samenwerking met partners snel kan 
inspelen op actuele ontwikkelingen en u op korte termijn kan  
ondersteunen bij het aanpassen van uw dienstverlening. Ook in  
de NPi-service werd aandacht besteed aan de behandeling van  
COVID-19-patiënten om u snel op de hoogte te stellen van de  
vakinhoudelijke ontwikkelingen (met grote dank aan thema-expert 
prof. dr. Thierry Troosters).   

De pandemie had natuurlijk ook invloed op ons NPi-team en onze 
manier van werken. Door het aanpassingsvermogen en de inzet 
van alle collega’s hebben we de ontwikkeling van blended learning 
kunnen voortzetten. Informatie hierover vindt u op de NPi-website.   

U en wij hebben ervaren dat veranderingen erg snel en ingrijpend 
kunnen zijn en dat dit grote eisen stelt aan ieders flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen. Het NPi staat klaar om u hierbij zo goed 
mogelijk te ondersteunen, zowel qua scholing als ook ter onder-
steuning van innovaties in dienstverlening. Wanneer u specifieke 
wensen heeft op het gebied van scholing of betreffende innovaties, 
netwerkvorming of verdienmodellen, dan horen we dat graag van 
u. Mocht u structureler betrokken willen zijn bij het NPi en direct 
invloed willen hebben op de NPi-dienstverlening, dan kunt u zich 
opgeven voor ons klantenpanel. Vanaf dit najaar gaan we hiermee 
van start; graag vragen we een groep therapeuten één of twee keer 
per jaar om hun mening over de koers en diensten van het NPi. 
Ook ongevraagd kunt u dan uw mening geven. Heeft u interesse, 
dan hoor ik het graag.          
 
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.



 

Het NPi-scholingsaanbod kenmerkt zich van oudsher door een 
sterk inhoudelijke coherentie. In het huidige aanbod zijn per  
themagebied diverse leerlijnen te onderscheiden die logisch zijn 
opgebouwd; van scholingsactiviteiten voor ‘starters’ binnen een 
bepaald themagebied naar verdiepende scholingsactiviteiten en 
masterclasses voor ervaren therapeuten. Al sinds de jaren 
negentig vormt een breed gedragen visie op fysiotherapie het 
vertrekpunt voor deze scholingsactiviteiten. Deze door het NPi 
gehuldigde visie op fysiotherapie werd verwoord en uitgedragen 
in een cursus waarvan de naam in de loop der jaren is veranderd 
van Basisdag ‘Meerdimensionaal belasting-belastbaarheids  -
model’ in ‘Fysiotherapie: kunst en kunde’ en vervolgens in 
‘Toekomstbestendige fysiotherapie’. De inhoud van deze scholing 
is uiteraard geëvolueerd in de tijd, maar de in deze scholing 
geschetste visie op fysiotherapie is altijd een unieke biopsycho-
sociale visie gebleven. Deze visie beschouwt persoonlijke 
gezondheid als een adaptief potentieel en duidt mens-zijn en 

ALGEMEEN

Scholing met een visie

MICHAEL SCHERMER 
Coördinator  
Deskundigheidsbevordering, NPi 
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DRS. JOHN BOS 
Docent opleiding Fysiotherapie, Hogeschool Rotterdam 
Fysiotherapeut en manueel therapeut 
Cursusleider/docent NPi 
 

narrativiteit als belangrijke grondslagen voor de fysiotherapeuti-
sche hulpverlening. In deze mensvisie heeft lichamelijkheid ook 
altijd een wezenlijke plaats gehad. Vanuit deze grondslagen op 
fysiotherapie is er een redeneersystematiek ontwikkeld die het 
dagelijks handelen inzichtelijk en bediscussieerbaar maakt. 
 
De tijd lijkt rijp om het gedachtengoed dat een belangrijke grond-
slag voor de NPi-scholing vormt, op een andere manier dan voor-
heen ter beschikking te stellen, namelijk via drie webcasts: 
1) Het ‘DNA’ van de fysiotherapie. Hierin worden de grondslagen 

en grondbeginselen van de fysiotherapie verwoord. 
2) Een beroepspecifiek raamwerk voor klinisch redeneren met 

verschillende redeneerlijnen.  
3) Uitgangspunten voor de dagelijkse fysiotherapiepraktijk: hoe 

integreer je wetenschappelijke inzichten, kennis over de actuele 
klinische situatie en de patiëntvoorkeuren (‘patient values’) in  
je praktisch handelen als fysiotherapeut? 

 
Via deze webcasts kunnen fysiotherapeuten en andere geïnteres-
seerde paramedici zich een indruk vormen vanuit welke visie op 
fysiotherapie het NPi haar scholingsactiviteiten vormgeeft. Met 
name therapeuten die belangstelling hebben voor scholingsacti-
viteiten binnen één of meerdere musculoskeletale leerlijnen en/of 
de leerlijn ‘Stressgerelateerde klachten’ adviseren we nadrukke-
lijk om kennis te nemen van de inhoud van deze webcasts, aange-
zien ze een belangrijk basis vormen voor de cursussen die 
onderdeel uitmaken van deze leerlijnen. 
 
De genoemde NPi-webcasts nemen we in de loop van het najaar van 

2020 op en stellen we vervolgens kosteloos beschikbaar via npi.nl. 

Foto van de Leo Hagenaars Award
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TOEKOMSTBESTENDIGE  
FYSIOTHERAPIE 

  
Doelgroep: fysiotherapeuten en andere geïnteresseerde para-
medici. 
 
Het in deze e-learning gepresenteerde conceptuele kader  
voor het fysiotherapeutisch handelen vormt een belangrijk  
inhoudelijk fundament voor het scholingsaanbod van het NPi. 
De e-learning bestaat uit een drietal webcasts, waarin drs. 
John Bos het fundamentele gedachtengoed presenteert dat als 
vertrekpunt geldt voor diverse leerlijnen van het NPi. Voor nadere 
informatie over de leerlijnen waarvoor de inhoud van deze  
e-learning als uitgangspunt dient, zie de NPi-cursuskalender  
op www.npi.nl/leerlijnen 
 
Kosten gratis 
 
GEDRAGSVERANDERING BIJ CLIËNTEN;  
EEN TRAINING VOOR PARAMEDICI  

Cursusnr. 2100641  

Doelgroep: paramedici  

Data ma. 21 juni (incl. avondprogramma) en di. 22 juni 2021.  

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 
Wolfheze.  

Kosten € 595,- resp. € 545,- met NPi-kortingskaart. 
 
MOTIVERENDE GESPREKSVOERING BIJ MENSEN  
MET EEN CHRONISCHE AANDOENING 

Cursusnr. 2103741  

Doelgroep: paramedici.  

Data  ma. middag en avond 22 mrt. en di. 23 mrt. 2021.  

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 
Wolfheze.  

Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart. 
 
PERSOONLIJKE GROEI EN ONTWIKKELING VOOR  
                           DE PARAMEDICUS; EEN PRAKTISCHE OPLEIDING 

Cursusnr. 2105851  

Doelgroep: paramedici.  

Data wo. 20 jan., do. 21 jan., vr. 22 jan., do. 4 feb., vr. 5 feb., 
vr. 5 mrt., za. 6 mrt., di. 6 apr., wo. 7 apr., di. 25 mei, 
wo. 26 mei, do. 27 mei, ma. 5 juli, di. 6 juli, wo. 7 juli en 
do. 8 juli 2021.  

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.  

Kosten € 3.680,- resp. € 3.310,- met NPi-kortingskaart. 
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FYSIEK VEILIG EN RESPECTVOL WERKEN IN DE ZORG 

Cursusnr. 2105221  

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera -
peuten.  

Data do. 20 mei, do. 3 juni en vr. 18 juni 2021.  

Plaats Tergooi Ziekenhuis te Hilversum.  

Kosten € 690,- resp. € 620,- met NPi-kortingskaart. 
 
PRAKTIJKCURSUS HYDROTHERAPIE;  
CASUS-GESTUURDE INTERVENTIE-TACTIEKEN 

Cursusnr. 2104431  

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.  

Data Zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Plaats Zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Kosten € 1.240,- resp. € 1.115,- met NPi-kortingskaart. 
 
AANDACHT VOOR DE WERKPLEK 

Cursusnr. 2002431  

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera -
peuten.  

Data wo. 7 apr. en wo. 21 apr. 2021.   

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 
Wolfheze.  

Kosten € 515,- resp. € 460,- met NPi-kortingskaart. 
 
DE IMPACT VAN TECHNOLOGIE OP GEZONDHEID 

Cursusnr. 2106121  

Doelgroep: fysiotherapeuten, arbeidsfysiotherapeuten, bedrijfs-
fysiotherapeuten, oefentherapeuten, bedrijfsoefentherapeuten, 
(bedrijfs)ergotherapeuten.  

Datum za. 5 juni 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 250,- resp. € 225,- met NPi-kortingskaart.
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MARISKA VAN ASSEN-WILLEMSEN MSPT 
Bekkenfysiotherapeut 
Cursusleider/docent NPi 

Het zou goed zijn als de maatschappelijke bewustwording over 
overgangsproblemen toeneemt. Daardoor kunnen immers de 
onwetendheid en de schaamte die sommige vrouwen ervaren,  
afnemen. Ook kunnen zij dan beter voorzien in hun behoefte aan 
specifieke hulp. 
 
Een vrouw wordt geboren met meer dan een miljoen eicellen. Vanaf 
de puberteit rijpen deze eicellen onder invloed van hormonen uit de 
hersenen. Zo neemt de aangeboren voorraad in de loop van haar  
leven af, tot er bij de menopauze geen eicellen meer over zijn. 
De eierstokken produceren hormonen, waarvan oestrogeen er één 
is. Oestrogeen zorgt niet alleen voor de vorming van secundaire 
geslachtskenmerken, maar bewerkstelligt ook dat het baarmoe-
derslijmvlies wordt voorbereid op het innestelen van een bevruch-
te eicel. Daarnaast speelt oestrogeen een belangrijke rol bij het 
sterk, soepel en elastisch houden van huid, botten, bloedvaten, 
spieren, pezen en slijmvliezen. Zo hebben oestrogenen bijvoor-
beeld een positief effect op de bloedvaten; zij zorgen voor zaken 
zoals bloeddrukverlaging, vaatverwijding en een bescherming  
tegen aderverkalking. Tot de overgang worden vrouwen  
beschermd door hun vrouwelijke hormonen. 

De overgang
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BEKKEN- 
PROBLEMATIEK

SANDRA SANGERS 
Fysiotherapeut 
Cursuscoördinator NPi 
 

Tijdens de overgang neemt de concentratie oestrogeen in het 
bloed af. Dit kan gepaard gaan met klachten. Tachtig procent van 
de vrouwen heeft in enige mate overgangsklachten. De ernst van 
deze klachten verschilt sterk van vrouw tot vrouw, net als de duur 
dat de klachten worden ervaren. De periode waarin de hormonen 
uit balans raken (ongeveer vanaf het 45e levensjaar) tot het moment 
van een hernieuwde balans kan 0 tot 10 jaar duren.  Na de laatste 
menstruatie gaat er wel enige tijd overheen voordat een nieuw 
hormonaal evenwicht is ontstaan. 
 
Klachten die gepaard gaan met de oestrogeenafname zijn onder 
andere vermeerdering van menstruatieklachten, opvliegers,  
nachtelijk transpireren, afname van spierkracht, bekkenbodem-
klachten, gewrichtsklachten, grotere kans op osteoporose en  
gynaecologische veranderingen. Ook komen cardiale klachten  
vaker voor bij vrouwen in de overgang. Daarnaast zien we vaak  
een intensivering van stressgerelateerde klachten. 
 
Het moge duidelijk zijn dat deze periode een aantoonbare weer-
slag kan hebben op het functioneren van de vrouw in arbeids-,  
sociaal en lichamelijk opzicht. 
 
Mede door voortschrijdend inzicht is hier zeker een rol weggelegd 
voor de fysiotherapeut/oefentherapeut, zowel ten aanzien van  
advisering als bij het aanleren van specifieke oefen- en bewegings-
vormen om de belastbaarheid van vrouwen in de menopauze te 
stabiliseren en te ondersteunen. 
 
In december 2019 vond het succesvolle NPi-congres ‘De overgang’ 

plaats. Naar aanleiding hiervan heeft het NPi de cursus ‘De overgang’ 

ontwikkeld; deze vindt voor het eerst plaats in het voorjaar van 2021. 

Zie pagina 15.



14

BASISCURSUS ‘FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE  
BEKKENBODEM IN BREED PERSPECTIEF’ 

Cursusnr. 2100181  

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.  

Data vr. 22 jan., za. 23 jan., vr. 5 feb. en za. 6 feb. 2021  
(vrijdagen incl. avondprogramma).  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 1.195,- resp. € 1.075,- met NPi-kortingskaart. 
 
FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE BEKKENBODEM  
IN DE GERIATRIE 

Cursusnr. 2104851  

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten,  
oefentherapeuten.  

Data vr. 9 apr., vr. 23 apr. en vr. 28 mei 2021.  

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 
Wolfheze.  

Kosten € 720,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart. 
 
VERVOLGCURSUS ‘BEKKENBODEMKLACHTEN EN 
SEKSUALITEIT’ 

Cursusnr. 2100161  

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de  
cursus ‘Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed  
perspectief’ of de cursus ‘Functiestoornissen van de bekken -
bodem in de geriatrie’ hebben gevolgd. Oefentherapeuten die  
in het register ‘bekkenoefentherapie’ zijn opgenomen.  

Data do. 11 feb., vr. 12 mrt. en do. 1 apr. 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 720,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘DRY NEEDLING IN DE  
BEKKEN-BUIK-BILREGIO’ 

Cursusnr. 2104461  

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. 19 mrt., za. 20 mrt. en za. 18 sept. 2021.  

Plaats Dry Needling Centrum Amsterdam.  

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

CURSUSAANBOD

BEKKEN- 
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DE OVERGANG 

Cursusnr. 2106131  

Doelgroep: fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapeuten,  
oefentherapeuten, ergotherapeuten.  

Datum vr. 12 mrt. 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

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

MASTER 

CLASS

NIEUW!

advertentie

Laat u niet  
afschrikken door  

wachtlijsten!  
Schrijf vrijblijvend in als 

belangstellende voor een  
cursus. Ons uitgangs- 

punt is dat we iedereen  
binnen een jaar  

kunnen plaatsen.

De algemene  
waardering voor  

de NPi- 
cursussen  

is een  
 8+!



 

Onlangs is de nieuwe KNGF-praktijkrichtlijn COPD verschenen. 
De oude richtlijn was alweer van 2008 en er is de afgelopen 
jaren veel nieuw en aanvullend onderzoek verricht op het 
gebied van diagnostiek en de behandeling van de COPD-patiënt. 
In de richtlijnwerkgroep hebben twee NPi-docenten plaatsgeno-
men: Cor Zagers en prof. dr. Daniel Langer. De totstandkoming 
van de nieuwe richtlijn betrof een samenwerkingsproject van 
het KNGF en de VvOCM. 
 

HART, VAAT  
EN LONGEN

De nieuwe KNGF-richtlijn COPD 
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De richtlijn gaat in op de interpretatie van (medische) onderzoeks-
gegevens, fysieke capaciteit en activiteit, behandeling van het 
adembewegingsapparaat, complexe comorbiditeit, de exacerbatie 
(longaanval) en de behandeling in de palliatieve fase. Op basis van 
vastgestelde kenmerken kunnen de patiënten onderverdeeld  
worden in zes patiëntprofielen; voor ieder profiel staat vervolgens 
de bijbehorende zorg beschreven. 
 
Vanaf dit najaar zal deze richtlijn de rode draad vormen en geïnte-
greerd zijn in alle NPi-cursussen binnen de leerlijn ‘Longen’. 
Tevens zullen de kerndocenten van deze leerlijn een e-learning 
‘KNGF-richtlijn COPD, what’s new’ ontwikkelen voor cursisten van 
de voormalige cursus ‘COPD en astma’. In deze e-learning module 
krijgen de deelnemers een update rondom de nieuwe richtlijn met 
de bijbehorende consequenties voor de dagelijkse praktijk. Deze 
e-learning module zal niet alleen voor de gebruikelijke accredita-
tie aangeboden worden, maar zal ook aan het Chronisch ZorgNet 
worden voorgelegd als noodzakelijke update voor wie in het  
verleden de cursus ‘COPD en astma’ heeft gevolgd. 
 

MARISKA KLAASSEN 
Fysiotherapeut Radboud UMC Nijmegen 
Cursusleider/docent NPi 



Plaats  Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

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

Attentie: deze cursus is uitsluitend bedoeld voor fysiotherapeu-
ten die werkzaam zijn in de tweede lijn en die de NPi-cursus 
‘Hartrevalidatie’ hebben gevolgd. Graag bij inschrijving bij bij-
zonderheden aangeven wanneer u de NPi-cursus 
‘Hartrevalidatie’ heeft gevolgd. 
 
BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2) :  
MODULE ‘CORONAIRE HARTAANDOENINGEN’ 

Cursusnr. 2101541 / 2101542  

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

Data nr. 2101541 (driedaagse module): 
vr. 15 jan., vr. middag en avond 5 mrt. en za. 6 mrt 
2021. 
nr. 2101542 (tweedaagse module): 
vr. middag en -avond 5 mrt. en za. 6 mrt 2021.  

Plaats nr. 2101541 (driedaagse module): 
Mercure Hotel Amsterdam West en OLVG locatie  
West te Amsterdam. 
nr. 2101542 (tweedaagse module): 
Mercure Hotel Amsterdam West en OLVG locatie  
West te Amsterdam.  

Kosten nr. 2101541 (driedaagse module): 
€ 750,- resp. € 675,- met NPi-kortingskaart. 
nr. 2101542 (tweedaagse module): 
€ 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart.  

Attentie: Voor de module ‘Coronaire hartaandoeningen’ van  
de beweegprogramma’s en voor de cursus ‘Hartfalen (voor  
eerstelijns fysiotherapeuten)’ is de eerste cursusdag qua  
inhoud identiek. Deze eerste dag – voorheen Basisdag 
‘Cardiologie’ geheten – hoeft u daarom slechts eenmalig te  
volgen. Indien u zowel gaat deelnemen aan de module 
‘Coronaire hartaandoeningen’ van de beweegprogramma’s als 
aan de cursus ‘Hartfalen (voor eerstelijns fysiotherapeuten)’, 
dan hoeft u deze dag dus maar één keer te volgen. 
 
MASTERCLASS ‘CARDIALE ANATOMIE’ 

Cursusnr. 2104021  

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

Datum vr. 28 mei 2021.  

Plaats Skillscentrum Erasmus MC (faculteit) te Rotterdam.  

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

NB: Deze masterclass vindt plaats in de snijzaal. 
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HARTREVALIDATIE 

Cursusnr. 2100491  

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

Data vr. 22 jan., za. 23 jan., vr. 26 mrt., za. 27 mrt., vr. 9 apr. 
en za. 10 apr. 2021 (vrijdagen incl. avondprogramma).  

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

Kosten € 1.795,- resp. € 1.615,- met NPi-kortingskaart. 
 
HARTFALEN (VOOR EERSTELIJNS  
FYSIOTHERAPEUTEN) 

Cursusnr. 2102421 / 2102422  

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

Indien u na 1-1-2010 de driedaagse module Beweeg program -
ma’s deel 2: ‘Coronaire hartaandoeningen’ heeft gevolgd, heeft 
u vrijstelling voor dag 1 en dient u zich in te schrijven voor de 
tweedaagse cursus ‘Hartfalen (voor eerstelijns therapeuten)’. 
Heeft u de module ‘Coronaire hartaandoeningen’ niet gevolgd, 
dan dient u zich in te schrijven voor de driedaagse cursus. 
 
Hartfalen, driedaagse cursus voor eerstelijns  
fysiotherapeuten (nr. 2102421)  

Data vr. 29 jan., vr. 12 mrt. (incl. avondprogramma)  
en za. 13 mrt. 2021.  

Plaats Mercure Hotel Amsterdam West te Amsterdam.  

Kosten € 840,- resp. € 755,- met NPi-kortingskaart. 
 
Hartfalen, tweedaagse cursus voor eerstelijns  
fysiotherapeuten (nr. 2102422)  

Data vr. 12 mrt. (incl. avondprogramma) en za. 13 mrt. 2021.  

Plaats Mercure Hotel Amsterdam West te Amsterdam.  

Kosten € 600,- resp. € 540,- met NPi-kortingskaart. 
 
HARTFALEN (VOOR TWEEDELIJNS  
FYSIOTHERAPEUTEN) 

Cursusnr. 2100591  

Doelgroep: fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de tweede 
lijn in een ziekenhuis of revalidatiecentrum waar hartpatiënten 
worden begeleid in een revalidatieprogramma en die de NPi-
cursus ‘Hartrevalidatie’ hebben gevolgd.  

Data vr. 18 juni (incl. avondprogramma) en za. 19 juni 2021. 
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FYSIOTHERAPIE OP DE INTENSIVE CARE-AFDELING 

 
Cursusnr. 2100701  

Doelgroep: fysiotherapeuten.  

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

Data vr. 11 juni (incl. avondprogramma) en za. 12 juni 2021. 
Tevens dient de cursist, als eerste cursusonderdeel, 
voorafgaand aan de eerste cursusdag, een e-learning 
module te doorlopen. Het maken van deze module 
neemt ongeveer 4 uur in beslag. De cursist dient de  
e-learning volledig doorlopen te hebben om aan de  
fysieke bijeenkomsten deel te kunnen nemen.  

Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.  

Kosten € 600,- resp. € 540,- met NPi-kortingskaart. 
 
PERIFEER ARTERIEEL VAATLIJDEN EN TRAINING 

Cursusnr. 2100471 / 2100472  

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten,  
oefentherapeuten.  

Data nr. 2100471: wo. 6 jan. en vr. 8 jan. 2021. 
nr. 2100472: wo. 6 jan. en vr. 12 feb. 2021.  

Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek en Tergooi 
Ziekenhuis te Hilversum. 

Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
VERDIEPINGSCURSUS ‘PERIFEER ARTERIEEL  
VAATLIJDEN’ 

Cursusnr. 2106081  

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten,  
oefentherapeuten.  

Datum vr. 5 feb. 2021.  

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 
Wolfheze.  

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart. 
 
BASISCURSUS FYSIOTHERAPIE BIJ MENSEN MET 
LONGAANDOENINGEN (VOORHEEN: COPD EN ASTMA) 

Cursusnr. 2105801 / 2105802  

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten,  
oefentherapeuten.  

Data nr. 2105801: vr. 16 apr. 2021 (incl. avondprogramma). 
nr. 2105802: za.17 apr. 2021 (incl. avondprogramma).  
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Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 
Wolfheze.  

Kosten € 595,- resp. € 540,- met NPi-kortingskaart. 
 
EXERCISE TRAINING BIJ MENSEN MET EEN  
LONGAANDOENING (VOORHEEN: COPD EN ASTMA) 

Cursusnr. 2105841  

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten en 
oefentherapeuten die de basiscursus ‘Fysiotherapie bij lon-
gaandoeningen’ hebben gevolgd.  

Data zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Kosten € 360,- resp. € 325,- met NPi-kortingskaart. 
 
BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2) :  
MODULE ‘COPD’ 

Cursusnr. 2101511  

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die Deel 1 
van de beweegprogramma’s hebben gevolgd, alsmede de 
‘Basiscursus fysiotherapie bij mensen met longaandoeningen’ 
en de cursus ‘Exercise training bij mensen met een longaan-
doening’, of in het verleden de cursus ‘COPD en astma’.  

Datum vr. 15 jan. 2021.  

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 
Wolfheze.  

Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart. 
 
E-LEARNING ‘KNGF-RICHTLIJN  
COPD, WHAT’S NEW’ 

  

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

Kosten € 25,-   

Zie www.npilearning.nl 
 
FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE FASE BIJ  
PATIËNTEN MET LONGAANDOENINGEN 

Cursusnr. 2105701  

Doelgroepen: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten 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 zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl  

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

NIEUW!

NIEUW!
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PRAKTIJKDAGEN COPD DEKKERSWALD 

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. 3 juni en vr. 4 juni 2021.  

Plaats Radboudumc Dekkerswald te Groesbeek.  

Kosten € 550,- resp. € 495,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘ADEMSPIERTRAINING’ 

Cursusnr. 2003751  

Doelgroep: fysiotherapeuten die de cursus ‘COPD en astma’ 
en/of ‘Hartfalen (voor tweedelijns fysiotherapeuten)’ of de 
Basiscursus ‘Fysiotherapie bij mensen met longaandoeningen’ 
hebben gevolgd.  

Datum vr. 14 mei 2021.  

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 
Wolfheze.  

Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart. 
 
E-LEARNING ‘DE FYSIOTHERAPEUTISCHE  
BEHANDELING VAN PATIËNTEN MET EEN POST 
INTENSIVE CARE SYNDROOM (PICS)  
NA ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS’  

  

Doelgroep: fysiotherapeuten.   
Kosten € 99,-  

Zie: www.npilearning.nl 
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MOTORISCHE ONTWIKKELING VAN PEUTERS EN 
JONGE KINDEREN: ONDERZOEKEN EN BEHANDELEN 

Cursusnr. 2105481  

Doelgroep: (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)oefentherapeuten.  

Data zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 720,- resp. € 645,- met NPi-kortingskaart. 
 
SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN 

Cursusnr. 2104581  

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

Datum wo. 21 apr. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart. 
 
HIGH-INTENSITY INTERVAL TRAINING (HIT)  
BIJ KINDEREN 

Cursusnr. 2105471  

Doelgroep: (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)oefentherapeuten.  

Datum wo. 16 juni 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart. 
 
HOOFDPIJN BIJ KINDEREN 

Cursusnr. 2105451  

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, kinderfysio-
therapeuten, kinderoefentherapeuten, manueel therapeuten, 
orofaciaal fysiotherapeuten.  

Data wo. 3 mrt. en wo. 17 mrt. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart. 
 
E-LEARNING ‘HET BELANG VAN EEN  
GOEDE NACHTRUST VOOR KINDEREN,  
PUBERS EN ADOLESCENTEN’ 
  

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.  

Kosten € 25,-   

Zie: www.npilearning.nl

NIEUW!

MijnNPi; 
voordeel voor vaste klanten!

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.  

KINDEREN

CURSUSAANBOD

NIEUW!



 

Tijdens de babytijd krijgen ouders tijdelijk wat minder slaap; dat 
hoort bij het ouderschap. Met passende hulp van de ouder(s), zal 
een baby ’s nachts al spoedig lekker doorslapen. Een uitgeruste 
baby drinkt beter, is tevreden wakker en slaapt ook weer beter. 
En als een baby geleidelijk meer slaapt, krijgen de ouders ook 
meer slaap. Fysio- en oefentherapeuten kunnen in dit proces 
met gerichte adviezen en begeleiding een belangrijke rol spelen. 
Dat is belangrijke vanwege de steeds sterker worden weten-
schappelijke onderbouwing van de relatie tussen goede slaap en 
gezonde leefstijl en motorische en cognitieve ontwikkeling van 
kinderen.  
Als ouders allebei uitgerust zijn, kunnen ze het meest van de 
baby en van deze periode genieten. Het belang van goed slapen 
stopt natuurlijk niet na de babytijd. Iedere ontwikkelfase kent 
zijn eigen slaapuitdagingen, voor de kinderen en voor de ouders. 
In de nieuwe e-learning-module ‘Het belang van een goede 
nachtrust voor kinderen’ leer je welke adviezen en tips je als 
(kinder)fysiotherapeut of (kinder)oefentherapeut kunt geven aan 
ouders van kinderen van 0-4 jaar (baby’s en peuters), kinderen 
van 4-12 jaar (basisschool), pubers (12-16 jaar) en jongeren en 
adolescenten (16 jaar en ouder). 

KINDEREN

Het belang van een goede nachtrust 
voor kinderen (e-learning-module)  

DR. MONIQUE L'HOIR 
Klinisch pedagoog en  
GZ-psycholoog/psychotherapeut (n.p.) 
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Natuurlijk hebben kinderen in de eerste plaats aandacht en liefde 
nodig; dat gaat boven alles. Neem veel tijd om met je baby te knuf-
felen, te babbelen, te zingen en te spelen. Kinderen hebben aan-
raking, warmte en geborgenheid nodig. De inhoud van de module 
is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is gemaakt samen 
met slaapdeskundigen. Daarnaast is er ook goed geluisterd naar 
jonge ouders zelf. Het is aangetoond dat deze adviezen echt werken.  
 
Binnen de door het NPi ontwikkelde e-learning-module krijg je 
informatie over de ontwikkeling van slaap en het ontstaan van ge-
woontes. Slapen, huilen en voeden hangen bij jonge baby’s nauw 
met elkaar samen. Daarom vind je over deze onderwerpen infor-
matie in deze e-learning. Ouders kunnen de adviezen toepassen 
op een manier die past bij de persoonlijke situatie. Want iedere 
ouder en elke baby of kind is anders. Ouders moeten geen dingen 
doen die tegen hun gevoel of visie ingaan. Bij twijfel kunnen ou-
ders contact opnemen met het consultatiebureau. 
 
Uit onderzoek en ervaring blijkt dat wat rond het slapen gebeurt, 
belangrijk is voor het ontwikkelen van een goed slaappatroon. 
Hierbij zijn het gedrag van ouders en kind vóór het slapen gaan en 
wat er gebeurt als een kind ’s nachts wakker wordt, van groot be-
lang. Wat niet zoveel uitmaakt, zijn factoren bij de ouders. Denk 
aan: jong moederschap, depressie, opleiding of overbescherming. 
Ook factoren bij het kind lijken minder belangrijk dan vroeger 
werd gedacht. Bijvoorbeeld een moeilijk temperament of vroeg-
geboorte. 
 
Als je in de praktijk het slaapgedrag van kinderen en de rol van hun  

ouders beter wilt kunnen begeleiden, dan is deze e-learning-module 

zeker iets voor jou. Zie: www.npilearning.nl 



OPLEIDING ‘OEDEEMFYSIOTHERAPIE’ 

Cursusnr. 2100851  

Doelgroep: fysiotherapeuten.  

Data do. 15 apr., vr. 16 apr., za. 17 apr., vr. 28 mei, za. 29 mei, 
vr. 17 sept., za. 18 sept., do. 7 okt., vr. 8 okt. en  
za. 9 okt. 2021 (donderdagen en vrijdagen incl.  
avondprogramma).  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

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

Cursusnr. 2104941  

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.  

Datum ma. 19 apr. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart. 
 
ZELFMANAGEMENT BIJ LYMFOEDEEM –  
TEACH THE TEACHER  

Cursusnr. 2104701  

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten, huidtherapeuten.  

Data vr. middag en -avond 5 mrt., za. 6 mrt. en  
za. 17 apr. 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

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

Cursusnr. 2004752  

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten, huidtherapeuten.  

Data di. 12 jan. en wo. 13 jan. 2021.  

Plaats Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.  

Kosten € 550,- resp. € 495,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘PRIMAIR LYMFOEDEEM:  
DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING’ 

Cursusnr. 2105121  

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten, huidtherapeuten.  

Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Plaats Mercure Hotel Amsterdam West te Amsterdam.  

Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart. 
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ONCOLOGISCHE CLIËNTEN: FYSIOTHERAPEUTISCHE 
MOGELIJKHEDEN 

Cursusnr. 2103031  

Doelgroep: fysiotherapeuten.  

Data za. 23 jan., vr. middag en avond 5 feb. en za. 6 feb. 
2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 720,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart. 
 
BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2):  
MODULE ‘ONCOLOGIE’ 

Cursusnr. 2104131  

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

Data vr. middag en avond 15 jan. en za. 16 jan. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart. 
 
BEHOUD VAN FYSIEKE FITHEID TIJDENS  
CHEMOTHERAPIE 

Cursusnr. 2104351  

Doelgroep: fysiotherapeuten.  

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

pie gevolgd (bijv. de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten:  
fysiotherapeutische mogelijkheden’) én een scholing betref-
fende de KNGF-standaard Beweeginterventie oncologie; 

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

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

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

Data vr. 28 mei en za. ochtend 29 mei 2021.  

Plaats Tergooi Ziekenhuis te Blaricum.  

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



VERDIEPINGSCURSUS  
‘ONCOLOGIE EN FYSIOTHERAPIE’ 

Cursusnr. 2104821  

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. 9 apr. (incl. avondprogramma) en za. 10 apr. 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 595,- resp. € 535,- met NPi-kortingskaart. 
 
FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE ZORG BIJ KANKER 

Cursusnr. 2105041  

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

Data vr. 26 mrt. en za. 27 mrt. 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart. 
 
METEN EN TESTEN IN DE ONCOLOGISCHE PRAKTIJK 

Cursusnr. 2106011  

Doelgroep: fysiotherapeuten, oedeemfysiotherapeuten,  
oncologiefysiotherapeuten.  

Data ma. middag en -avond 8 mrt. en ma. middag  
en -avond 22 mrt. 2021.  

Plaats Tergooi Zieke    nhuis te Blaricum.  

Kosten € 460,- resp. € 415,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘HOOFD-HALS ONCOLOGIE EN  
LYMFOEDEEM: NIEUWE ONTWIKKELINGEN’ 

Cursusnr. 2105621  

Doelgroep: orofaciaal fysiotherapeuten, oncologiefysiothera-
peuten, oedeemfysiotherapeuten.  

Datum vr. 29 jan. 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘THE ROLE OF EXERCISE IN  
ONCOLOGY REHABILITATION: NEW INSIGHTS’  

Cursusnr. 2104251  

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

CURSUSAANBOD
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Lymfologie en oncologie28 Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 29

Datum vr. 7 mei 2021.  

Plaats Mercure Hotel Amsterdam West te Amsterdam.  

Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘FYSIOTHERAPIE BIJ HEMATO- 
ONCOLOGISCHE ZIEKTEBEELDEN’ 

Cursusnr. 2106151  

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

Datum za. 5 juni 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 250,- resp. € 225,- 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 ma. 3 mei en di. 4 mei 2021.  

Plaats Radisson Blu Scandinavia Hotel te Kopenhagen.  

Kosten € 495,-. 
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Fysiotherapeuten, manueel therapeuten en orofaciaal fysiothe-
rapeuten worden regelmatig bezocht door mensen met nek- 
en/of hoofdpijnklachten. Het grootste gedeelte van de patiënten 
presenteert zich met zogenoemde aspecifieke nekklachten of 
een hoofdpijnsoort die via de classificatie van de International 
Headache Society (IHS) in te delen is. Echter, sporadisch komen 
er patiënten in de praktijk met nek- en/of hoofdpijnklachten  
zonder musculoskeletale origine. Het is belangrijk om deze  
situaties te herkennen en op de juiste manier te behandelen.  
De hiervoor benodigde kennis staat centraal tijdens de NPi- 
masterclass ‘Cervicale risicoprofielen’.  
 
Het diagnosticeren en behandelen van patiënten met nek- en/of 
hoofdpijnklachten zonder musculoskeletale origine is een kwestie 

Hoe identificeer je nek- en hoofdpijn-
klachten met cervicale risicoprofielen? 

DR. RIK KRANENBURG 
Manueel en fysiotherapeut Hanzehogeschool Groningen, 
Academie voor Gezondheidsstudies, Opleiding Fysiotherapie, 
Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing 

Musculoskeletaal30 Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 31

MUSCULOSKELETAAL

waarover de Gezondheidsraad en ook de (internationale) beroeps-
vereniging voor manuele therapie zich heeft gebogen. Deze kwes-
tie vraagt om een aandachtige analyse van het potentiële risico bij 
de toepassing van alle cervicale behandeltechnieken en vooral 
van onder welke condities het risico schuilt. Maar de kwestie 
roept ook een andere belangrijke vraag op: wat zijn de cervicale 
risicoprofielen en op grond van welke patroonelementen zijn deze 
herkenbaar? 
 
Tijdens de masterclass ‘Cervicale risicoprofielen’ op dinsdag 2  
februari 2021 bespreken we de meest actuele gezichtspunten met 
betrekking tot de functionele anatomie en pathologie van de cervi-
cale wervelkolom alsmede patronen van klinische manifestaties 
van aandoeningen en syndromen die van belang zijn. Aan de hand 
van de nationale beroepsnorm van de NVMT en het internationale 
framework van de IFOMPT bespreken we de casuïstiek kritisch en 
nauwgezet. Ook staan we stil bij de inhoud van de beroepsnorm en 
het framework zelf; dat doen we aan de hand van recente literatuur 
en casuïstiek. Er zal ruime aandacht zijn om aan de hand van  
patiëntencasuïstiek diagnostische en therapeutische uitgangs-
punten te formuleren, beargumenteren en bediscussiëren voor de  
begeleiding en behandeling in de dagelijkse praktijk. 
 
We zien je graag op 2 februari 2021. 

Kijk voor meer informatie op www.npi.nl 
 



MUSCULOSKELETALE PIJNKLACHTEN 

Cursusnr. 2105081  

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

Datum di. middag en -avond 18 mei 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 220,- resp. € 195,- met NPi-kortingskaart. 
 
LAGE-RUGPIJNKLACHTEN: A STATE OF THE ART 

Cursusnr. 2103131  

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.  

Data vr. 4 juni en vr. 18 juni 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 460,- resp. € 415,- met NPi-kortingskaart. 
 
HEUP- EN/OF LIESKLACHTEN: A STATE OF THE ART 

Cursusnr. 2000611  

Doelgroep:  fysiotherapeuten, manueel therapeuten, oefen - 
therapeuten.  

Data di. middag en -avond 5 jan. en di. middag en -avond  
19 jan. 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart. 
 
PATROONHERKENNING: LAGE-RUG EN HEUP/LIES 

Cursusnr. 2002741  

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

Datum di. middag en -avond 16 mrt. 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart. 
 
PATROONHERKENNING: KNIE 

Cursusnr. 2003901  

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

Datum do. 28 jan. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart. 
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VAARDIGHEIDSTRAINING LAGE-RUG / HEUP / KNIE 

Cursusnr. 2003411  

Doelgroep: fysiotherapeuten.  

Data wo. 13 jan., wo. 27 jan. en wo. 10 feb. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

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

Cursusnr. 2103711  

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, oefen- 
therapeuten.  

Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Plaats UMC Utrecht, universiteitsgebouw ‘Stratenum’ te 
Utrecht.  

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart. 
              
SNIJZAALDAG ONDERBEEN, ENKEL EN VOET 

Cursusnr. 2103791  

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, oefen- 
therapeuten, podotherapeuten, podologen.  

Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Plaats UMC Utrecht, universiteitsgebouw ‘Stratenum’ te 
Utrecht.  

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

Cursusnr. 2103661  

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.  

Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Plaats UMC Utrecht, universiteitsgebouw ‘Stratenum’ te 
Utrecht.  

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

Cursusnr. 2103761  

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel 
therapeuten, oefentherapeuten.  

Data do. 1 apr. en do. 22 apr. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

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

Voor nadere informatie over 
cursussen, de cursuskalender 

en inschrijfformulieren zie  

www.npi.nl
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SKILLS LAB HANDTHERAPIE ‘ARTROSE VAN DE HAND’ 

Cursusnr. 2005651  

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeu-
ten.  

Datum vr. 8 jan. 2021.   

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS HANDTHERAPIE ‘BRAIN AND HAND’ 

Cursusnr. 2005421  

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten,  
handtherapeuten.  

Datum vr. 19 mrt. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

Kosten € 250,- resp. € 225,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS HANDTHERAPIE ‘FRACTUREN  
EN LUXATIES’ 

Cursusnr. 2105381  

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeu-
ten.  

Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

Kosten € 250,- resp. € 225,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERC       LASS HANDTHERAPIE ‘EARLY ACTIVE’ 
NABEHANDELING VAN FLEXORPEESLETSELS 

Cursusnr. 2105381  

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeu-
ten.  

Datum vr. 19 mrt. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

Kosten € 250,- resp. € 225,- met NPi-kortingskaart. 
 
NEURODYNAMICA: PATHOBIOLOGIE, DIAGNOSTIEK EN 
BEHANDELING VAN PERIFEER NEUROPATHISCHE 
PIJN (VOORHEEN: MOBILISATION OF THE NEURO-
IMMUNE SYSTEM) 

Cursusnr. 2103621  

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten.  

Data zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
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E-LEARNING ‘TINNITUS’ 

  

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, orofaciaal 
fysiotherapeuten.  

Kosten € 25,-.  

Zie: www.npilearning.nl 
 
MASTERCLASS ‘TINNITUS’ 

Cursusnr. 2105611  

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. 19 mrt. 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘CERVICALE RISICOPROFIELEN’ 

Cursusnr. 2106001  

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueeltherapeuten,  
orofaciaal fysiotherapeuten.  

Datum di. middag en -avond 2 feb. 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart. 
 
CURSUS ‘HANDTHERAPIE’ 

Cursusnr. 2100711  

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten.  

Data di. 23 mrt., vr. middag en avond 16 apr. en  
za. 17 apr. 2021.  

Plaats Snijzaal Radboudumc te Nijmegen en Hotel Papendal 
te Arnhem.  

Kosten € 720,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart. 
 
SKILLS LAB HANDTHERAPIE ‘POLSKLACHTEN’ 

Cursusnr. 2105631  

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeu-
ten.  

Datum ma. 1 mrt. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart. 
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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
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MASTERCLASS  BALANS; EVIDENTIE EN  
TOEPASSING IN DE NEUROREVALIDATIE 

Cursusnr. 2104121  

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

Data vr. 19 mrt, za. 20 mrt. en za. 24 april 2021.  

Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek en Sint 
Maartenskliniek te Nijmegen.  

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

MASTER 

CLASS

MYOFASCIALE PIJN: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING 
VAN MYOFASCIALE TRIGGERPOINTS 

Cursusnr. 2000521  

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.  

Data vr. 4 juni (incl. avondprogramma) en za. 5 juni 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

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

Cursusnr. 2000411  

Doelgroepen: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten,  
revalidatiefysiotherapeuten, oefentherapeuten.  

Data vr. 22 jan., za. 6 feb. en vr. 12 feb. 2021.  

Plaats Mercure Hotel Amsterdam West te Amsterdam,  
PCRR Hilberdink - Paramedisch Centrum voor 
Reumatologie en Revalidatie te Groningen en 
Wellness-Hotel Leiden te Leiden.  

Kosten € 720,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart. 
 
TRAUMACHIRURGIE EN FRACTUURBEHANDELING 

 Cursusnr. 2100511  

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten,  
oefentherapeuten.  

Data ma. 11 jan., ma. 18 jan. en ma. 25 jan. 2021.  

Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.  

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

VERNIEUWD!

Musculoskeletaal, Neurologie

NEUROLOGIE

CURSUSAANBOD

Ga naar MijnNPi - Mijn Voorkeuren,          
geef je scholingsvoorkeuren op en 
maak kans op NPi-kortingscoupons.
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NIJMEGEN FALLS PREVENTION PROGRAM  
(IN DUTCH: VALLEN VERLEDEN TIJD) 

Cursusnr. 2005501  

Doelgroep: fysiotherapeuten.  

Data vr. middag en avond 23 apr. en za. 24 apr. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem en Sint Maartenskliniek  
te Nijmegen.  

Kosten € 525,-. 
 
FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE BEKKENBODEM  
IN DE GERIATRIE 

Cursusnr. 2104851  

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten,  
oefentherapeuten.  

Data vr. 9 apr., vr. 23 apr. en vr. 28 mei 2021.  

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 
Wolfheze.  

Kosten € 720,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart. 
 
FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE LEVENSFASE  
BIJ GERIATRISCHE PATIËNTEN 
 Cursusnr. 2105571  

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten,  
ziekenhuisfysiotherapeuten, oefentherapeuten.  

Data za. 13 mrt., za. 27 mrt. en za. 10 apr. 2021.  

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 
Wolfheze.  

Kosten € 720,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart. 
 
FYSIOTHERAPIE BIJ PERIFEER VESTIBULAIRE  
DUIZELIGHEID 

Cursusnr. 2100891  

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

Data vr. middag en avond 23 apr. en za. 24 apr. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

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

38 Ouderen

MOTORIEK VAN DE OUDER WORDENDE MENS 

Cursusnr. 2100651  

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.  

Data zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Kosten € 720,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart. 
 
INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN FYSIEKE TRAINING  
BIJ OUDEREN 

Cursusnr. 2104381  

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten,  
oefentherapeuten.  

Data di. 6 apr., ma. 12 apr. en ma. 21 juni 2021.  

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 
Wolfheze.  

Kosten € 595,- resp. € 535,- met NPi-kortingskaart. 
 
SARCOPENIE, VOEDING EN TRAINING IN DE GERIATRIE 

Cursusnr. 2105791  

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten,  
revalidatiefysiotherapeuten, oefentherapeuten geriatrie- 
oefentherapeuten, diëtisten  

Datum ma. 25 jan. 2021.  

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 
Wolfheze.  

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart. 
 
BASISCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’ 

Cursusnr. 2100671  

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten,  
oefentherapeuten, ergotherapeuten.  

Data zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Kosten € 840,- resp. € 755,- met NPi-kortingskaart. 
 
VALPREVENTIE EN VALTRAINING:  
PROGRAMMA VALLEN VERLEDEN TIJD 

Cursusnr. 2101161  

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten,  
oefentherapeuten.  

Data zie de cursuskalender op www.npi.nl  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem en Sint Maartenskliniek te 
Nijmegen.  

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

CURSUSAANBOD

OUDEREN
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Ouderen, Psychosomatiek

MASTERCLASS ‘ADVANCED REHABILITATION  
FOR VESTIBULAR DISORDERS AND  
CERVICOGENIC DIZZINESS’ 

Cursusnr. 2104071  

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. 
 
ZITANALYSE EN (ROL)STOELAANPASSINGEN  
Cursusnr. 2000061  

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, revali-
datiefysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten.  

Data wo. 27 jan. (incl. avondprogramma) en do. 28 jan. 
2021.  

Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek en Klimmendaal 
Revalidatiespecialisten te Arnhem.  

Kosten € 625,- resp. € 565,- met NPi-kortingskaart. 
 
DE GEDRAGSGEORIËNTEERDE AANPAK BIJ  
CHRONISCHE PIJN EN VERMOEIDHEID.  
EEN PRAKTISCHE TRAINING 

Cursusnr. 2104841  

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

Data vr. middag en avond 12 mrt. en za. 13 mrt. 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
OPLEIDING ‘PROCESMATIGE ADEM- EN  
ONTSPANNINGSTHERAPIE’ 

Cursusnr. 2105111  

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten.  

Data wo. 3, 10, 17 en 31 mrt., 14 en 21 apr., 12 en  
1e jaar: 19 mei, 2 en 9 juni 2021.  

De data van het 2e jaar (in 2021-2022) en 3e jaar  
(in 2022-2023) worden in het voorjaar van 2021  
gepland en bekendgemaakt.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten 1e jaar € 2.495,- resp. € 2.245,- met NPi-kortings-
kaart. 

CURSUSAANBOD

OUDEREN

SLAAP EN HERSTEL 

Cursusnr. 2106071  

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

Data vr. 5 mrt. en vr. 26 mrt. 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart. 
 
LICHAAMSBEWUSTWORDING EN  
STRESSMANAGEMENT 

Cursusnr. 2101101  

Doelgroep: fysiotherapeuten, revalidatiefysiotherapeuten,  
psychosomatisch fysiotherapeuten, oefentherapeuten.  

Data ma. middag en avond 7 juni en di. 8 juni 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
MOBILIZING AWARENESS®:  
SENSOMOTORISCHE REËDUCATIE 

Cursusnr. 2102371 / 2002371  

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

Data nr. 2102371: ma. middag en avond 12 apr.,  
di. 13 apr. en wo. 14 apr. 2021. 
nr. 2002371: do. middag en avond 15 apr.,  
vr. 16 apr. en za. 17 apr. 2021.  

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 19 apr., di. 20 apr. en  
wo. 21 apr. 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

Kosten € 735,- resp. € 660,- met NPi-kortingskaart. 
 
VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING AWARENESS® –  
5E TRAP’ 

Cursusnr. 2003461   
Data do. middag en avond 22 apr., vr. 23 apr. en  

za. 24 apr. 2021.  

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.  

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

PSYCHOSOMATIEK

CURSUSAANBOD
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Plaats nr. 2101541 (driedaagse module): 
Mercure Hotel Amsterdam West en OLVG locatie  
West te Amsterdam. 
nr. 2101542 (tweedaagse module): 
Mercure Hotel Amsterdam West en OLVG locatie West 
te Amsterdam.  

Kosten nr. 2101541 (driedaagse module): 
€ 750,- resp. € 675,- met NPi-kortingskaart. 
nr. 2101542 (tweedaagse module): 
€ 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart.  

Attentie: Voor de module ‘Coronaire hartaandoeningen’ van  
de beweegprogramma’s en voor de cursus ‘Hartfalen (voor  
eerstelijns fysiotherapeuten)’ is de eerste cursusdag qua  
inhoud identiek. Deze eerste dag – voorheen Basisdag 
‘Cardiologie’ geheten – hoeft u daarom slechts eenmalig te  
volgen. Indien u zowel gaat deelnemen aan de module 
‘Coronaire hartaandoeningen’ van de beweegprogramma’s als 
aan de cursus ‘Hartfalen (voor eerstelijns fysiotherapeuten)’, 
dan hoeft u deze dag dus maar één keer te volgen. 
 
INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN TRAININGSLEER  
BIJ DE REVALIDATIEPATIËNT 

Cursusnr. 2105831  

Doelgroep: fysiotherapeuten, revalidatiefysiotherapeuten.  

Data wo. middag en avond 23 juni en wo. middag en  
avond 7 juli 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

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

Cursusnr. 2000561  

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.  

Data vr. middag en avond 22 jan., za. 23 jan., vr. middag en 
avond 5 feb. en za. 6 feb. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

Kosten € 920,- resp. € 825,- met NPi-kortingskaart. 
 
SPORTREVALIDATIE: SPECIALISATIE KRACHT 

Cursusnr. 2005161  

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.  

Data vr. middag en avond 11 juni en za. 12 juni 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

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

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl
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BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET  
CHRONISCHE AANDOENINGEN (DEEL 1) 

Cursusnr. 2103251  

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.  

Data do. 17 dec. 2020 (incl. avondprogramma) en  
za. 9 jan. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

Kosten € 595,- resp. € 535,- met NPi-kortingskaart. 
 
BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET  
CHRONISCHE AANDOENINGEN (DEEL 2) 

Cursusnr. 2101501 / 2101511 / 2104131 / 2101541 / 2101542  

Module ‘Artrose’ nr. 2101501 
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die Deel 1 
van de beweegprogramma’s hebben gevolgd.  

Data wo. middag en avond 24 mrt. en do. 25 mrt. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

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

Module ‘COPD’ nr. 2101511 
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die Deel 1 
van de beweegprogramma’s hebben gevolgd, alsmede de 
‘Basiscursus fysiotherapie bij mensen met longaandoeningen’ 
en de cursus ‘Exercise training bij mensen met een longaan-
doening’, of in het verleden de cursus ‘COPD en astma’.  

Datum vr. 15 jan. 2021.  

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 
Wolfheze.  

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

Module ‘Oncologie’ nr. 2104131 
Doelgroep: fysiotherapeuten die Deel 1 van de beweegpro-
gramma’s hebben gevolgd, alsmede de cursus ‘Oncologische 
cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’ of een vergelijk-
bare (basis)scholing over oncologie en fysiotherapie.  

Data vr. middag en avond 15 jan. en za. 16 jan. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

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

Module ‘Coronaire hartaandoeningen’ nr. 2101541 / 2101542 
Doelgroep: fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de eerste-
lijns gezondheidszorg en die Deel 1 van de beweegprogramma’s 
hebben gevolgd.  

Data nr. 2101541 (driedaagse module): 
vr. 15 jan., vr. middag en avond 5 mrt. en  
za. 6 mrt 2021. 
nr. 2101542 (tweedaagse module): 
vr. middag en avond 5 mrt. en za. 6 mrt 2021. 

Sportgezondheidszorg
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SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN 

Cursusnr. 2104581  

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

Datum wo. 21 apr. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘LIESPIJN BIJ SPORTERS’ 

Cursusnr. 2100621  

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.  

Datum wo. middag en avond 24 mrt. en do. 25 mrt. 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

Kosten € 550,- resp. € 495,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘NIEUWE PRINCIPES EN CONCEPTEN 
OVER SPORTREVALIDATIE EN RETURN TO PLAY NA 
EEN VOORSTE KRUISBANDLETSEL’ 

Cursusnr. 2105181  

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.  

Datum do. 10 juni 2021.  

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.  

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

Voor nadere informatie over 
cursussen, de cursuskalender 

en inschrijfformulieren zie  

www.npi.nl

Lifelong learning
• Van losstaand scholingsaanbod tot scholing  

ingebed in leerlijnen. 
• Veel mogelijkheden voor maatwerk  

& persoonlijke leertrajecten.

Volg het NPi ook op:

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

MASTER 

CLASS

MASTER 

CLASS

Zie voor de cursusvoorwaarden: 
npi.nl/algemene-voorwaarden
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 masterclass     nieuw     vernieuwd

DE GEDRAGSGEORIËNTEERDE AANPAK 
BIJ CHRONISCHE PIJN EN VERMOEID-
HEID. EEN PRAKTISCHE TRAINING 
• 20 nov. (middag en avond) en 21 nov. 2020 
 
KNIEKLACHTEN: A STATE OF THE ART 
• 20 nov. (middag en avond) en 21 nov. 2020 
 
PATROONHERKENNING:  
SCHOUDER EN ELLEBOOG 
• 24 nov. (middag en avond) 2020 
 
GRIP OP (CHRONISCHE) PIJN EN  
VERMOEIDHEID 
• 27 nov. en 11 dec. 2020 
 
OPLEIDING KINDERBEKKEN- 
FYSIOTHERAPIE 
• Start 27 nov. 2020 (15-daagse opleiding) 
 
LIPOEDEEM: DIAGNOSTIEK EN  
BEHANDELING 
• 28 nov. 2020 
 
 
 
GEDRAGSBEÏNVLOEDING BIJ  
KINDEREN, THUIS EN IN DE PRAKTIJK 
• 2 dec. 2020 en 6 jan. 2021 
 

 ‘HAMSTRINGLETSELS IN DE SPORT’ 
• 3 dec. 2020 
 
HOOFDPIJNKLACHTEN EN  
FYSIOTHERAPIE 
• 8 dec. (middag en avond) 2020 

SCHOUDERKLACHTEN:  
A STATE OF THE ART 
• 9 dec. (middag en avond) en 10 dec. 2020 
 
NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN 
• 10 dec. (incl. avondprogramma)  

en 11 dec. 2020 

MOTIVERENDE GESPREKSVOERING BIJ 
KINDEREN EN JONG VOLWASSENEN   
• 10 dec. en 11 dec. 2020 
 
NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN 
• 10 dec. (incl. avondprogramma) en 

11 dec. 2020 
 
BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 1) 
• 17 dec. 2020 (incl. avondprogramma) 

en 9 jan. 2021 
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NAJAARS- 
CURSUSSEN 2020

FYSIEKE TRAINING BIJ SENIOREN 
• 26 okt. 2020 
 
SPORTREVALIDATIE: SPECIALISATIE 
UITHOUDINGSVERMOGEN 
• 30 okt. (middag en avond) en 31 okt. 2020 
 
 
 
SOLK BIJ KINDEREN 
• 5 nov. (middag en avond) en 26 nov. 

(middag en avond) 2020 
 
ELLEBOOGKLACHTEN: 
 A STATE OF THE ART 
• 6 nov. en 20 nov. 2020 
 
BEWEGEN EN BEWOGEN WORDEN; BE-
NADERINGSWIJZEN VAN MENSEN MET 
EEN PSYCHIATRISCHE AANDOENING  
• 7 nov. en 23 nov. 2020 
 
GEHAVEND IN GROEI; BEJEGENING VAN 
KINDEREN MET EEN BELAST LEVEN   
• 11 nov. en 25 nov. 2020 
 
GECOMBINEERDE LEEFSTIJL- 
INTERVENTIES BIJ KINDEREN MET 
OVERGEWICHT 
• 12 nov. (middag en avond) en 13 nov. 2020 
 
VERVOLGCURSUS ‘FUNCTIESTOORNIS-
SEN VAN DE BEKKENBODEM IN  
RELATIE TOT DE DARM’ 
• 13 nov. (incl. avondprogramma) en  

14 nov. 2020 
 
MUSCULOSKELETALE PIJNKLACHTEN 
• 17 nov. (middag en avond) 2020 
 

 ‘MOTORISCH LEREN BINNEN  
FYSIEKE TRAINING EN (SPORT)- 
REVALIDATIE’ 
• 19 nov. 2020 
 
FYSIOTHERAPEUTISCHE ZORG RONDOM 
TRANSPLANTATIES (VOORHEEN: HART- 
EN LONGTRANSPLANTATIES)  
• 20 nov. (middag en avond) en 21 nov. 2020 
 
KRACHTTRAINING 2.0: TECHNIEK EN 
UITVOERING OEFENSTOF 
• 20 nov. (middag en avond) en 21 nov. 2020 
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