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e-mail: frans.lanting@npi.nl

Heb je als afdeling of regio een 
gezamenlijke opleidingsbehoefte?

Het NPi  
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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 je 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. 
 
LET OP: als je e-mailadres verandert, pas dat dan s.v.p. aan in 
je MijnNPi-account. 

WACHTLIJST
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Het NPi helpt je snel in te  
spelen op veranderingen met 
een flexibel scholingsaanbod 

 

VOORWOORD

Corona heeft in de afgelopen periode veel impact gehad, niet 
alleen op de gezondheid en maatschappij maar ook op jouw 
werk als therapeut. Je kreeg te maken met nieuwe zorgvragen 
van patiënten met  (post/long) COVID. Daarnaast ging je veel 
vaker patiënten online behandelen. 
 
De noodzaak om snel in te kunnen spelen op veranderingen en om 
je te blijven ontwikkelen werd in de afgelopen periode extra duide-
lijk zichtbaar. Het NPi kan je ondersteunen om je zelf te blijven 
ontwikkelen en om nog beter te worden in je vak, waardoor je  
patiënten volgens de laatste inzichten kunt behandelen. 
 
Ook het NPi heeft te maken gekregen met de grote invloed van 
Corona. We hebben de manier van aanbieden van de scholing 
drastisch aangepast. Door onze ervaring met blended learning 
was de stap naar online aanbod niet zo groot. We konden gebruik 
maken van onze eigen elektronische leeromgeving en onderwijs-
kundige visie op blended learning. In het najaar van 2020 zijn we 
overgeschakeld op een grotendeels online aanbod. Door een  
grondige aanpak konden we de kwaliteit en klanttevredenheid op 
een hoog niveau houden. Cursisten waardeerden onze online  
activiteiten gemiddeld met een 8. 
 
Naast de enorme impact van de pandemie merkten we dat het on-
line dienstenaanbod ook voordelen met zich mee brengt. Het niet 
hoeven reizen wordt vaak als voordeel genoemd. Ook voor de toe-
komst ziet het er naar uit dat er veel vraag naar online diensten zal 
blijven. Om inzicht te krijgen in jouw wensen voor de toekomst ten 

aanzien van de vorm van scholingsaanbod bevroegen wij ons klan-
tenpanel. En wat bleek, de behoefte aan online aanbod blijft. 40% 
van het klantenpanel gaf aan de voorkeur te geven aan een combi-
natie van live aanbod in de zaal en online via Zoom. Hierbij werd 
veelal aangegeven dat 50% online kan plaatsvinden; met name de 
theorie-/hoorcolleges lenen zich hier voor. 39% geeft aan cursus-
sen volledig via Zoom te willen volgen. Slechts 21% geeft de voor-
keur aan volledig live aanbod in de zaal. Met name de praktijk - 
cursussen komen in aanmerking voor live cursussen in de zaal. 
 
In dit scholingsprogramma bieden wij je een overzicht aan van het 
cursusaanbod voor de komende periode. Je kunt hierbij kiezen 
voor een divers aanbod bestaande uit: 
• Online cursussen 
• Cursussen op locatie 
• Combinatie-cursussen (online en op locatie) 
• Webinars 
• E-learnings. 
 
Hiermee is het aanbod breder dan ooit. We weten niet wat de  
volgende uitdagingen zullen zijn, maar het NPi is klaar om hier 
snel op in te spelen en je te ondersteunen. Het NPi blijft jouw  
partner in levenslang leren, ook in uitdagende tijden. 
    
 
drs. Tinus Jongert 
directeur NPi 
 

Het Opleidingsmagazine van het NPi is beschikbaar als 

papieren uitgave en als online editie. Op MijnNPi kun je 

jouw voorkeur aanpassen bij MijnAbonnementen.

Wil je meedenken over NPi-diensten en -producten? 

www.npi.nl/klantenpanel
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Lifelong learning
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Het NPi maakt bijblijven 
nog makkelijker
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Het feit dat je het NPi-Scholingsprogramma in handen hebt, 
betekent waarschijnlijk dat je graag wilt bijblijven binnen je 
vakgebied. Om je hierbij te ondersteunen, blijven wij onze 
dienstverlening verder ontwikkelen. Nieuw is dat je op onze 
website nu per thema alle informatie bij elkaar hebt.  
Dat maakt het overzichtelijker en makkelijker voor je om  
je te specialiseren en je 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 je 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 je dagelijks het landelijke zorg-
nieuws bij, dat je terugvindt in de NPi-nieuws app, de NPi- 
service en de e-mailattendering 'Wekelijks Nieuws'. 
 
Startpagina 
Al deze informatie vind je nu ook terug op de thematische 
startpagina’s op onze website. Per thema tref je op de start-
pagina de meest recente referaten, webcasts én de nieuws-
berichten aan. Onderaan deze pagina zie je de directe url. 
 
De nieuwsberichten zijn voor iedereen toegankelijk; voor het  
lezen van de referaten en het bekijken van de webcasts kun je 
inloggen met je MijnNPi-account. Als je KNGF-lid bent met 
een compleet lidmaatschap, kun je de referaten (inclusief het  
archief) zonder kosten inzien; hiervoor maak je 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

Alle thema-informatie 
op één pagina



 

Als psycholoog ben ik werkzaam geweest binnen verschillende 
revalidatieteams en heb ik met mensen met verschillende diagno-
ses gewerkt. Hierbij zijn een aantal zaken opgevallen. Ten eerste 
hoe verschillend mensen kunnen reageren op een vergelijkbare 
aandoening. De een lijkt ogenschijnlijk zonder problemen het re-
validatieproces aan te gaan en te doorlopen, terwijl de ander met 
horten en stoten de eindstreep behaalt. Hierbij krijg je de indruk 
dat die eerste groep personen veel meer weet te profiteren van de 
revalidatie dan de tweede. Ten tweede viel op  dat het ‘standaard’ 
programma voor de meeste mensen heel goed werkt maar voor 
sommige in het geheel niet. Het lijkt alsof het niet bij hen hoort, 

ALGEMEEN

Samen bouwen aan vertrouwen  
binnen de revalidatie; de rol van  
zelf-effectiviteit 

DR. TIJN VAN DIEMEN 
GZ-Psycholoog  
Sint Maartenskliniek Nijmegen 
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niet op hen aansluit. Als laatste viel op dat de manier waarop de 
multidisciplinaire teams met elkaar samenwerken sterk verschilt. 
Dit loopt uiteen van multidisciplinair langs elkaar heen werken tot 
interdisciplinair samenwerken. In teams waar het samenwerken 
goed gaat lijkt het hebben van een gezamenlijk doel de spreek-
woordelijke lijm om een team mee te binden. Samen als team 
werken aan het vergroten van het vertrouwen van de revalidant is 
zo’n manier om het interdisciplinair werken beter vorm te geven 
en daarmee de samenwerking te intensiveren. 
 
Iedere professional van een multidisciplinair behandelteam, 
wordt geconfronteerd met de wijze waarop iemand met zijn aan-
doening omgaat. Deze wijze van omgaan bepaalt namelijk mede 
hoe de behandeling eruit gaat zien. Om te weten wat de revalidant 
nodig heeft helpt het om de reden achter iemands gedrag te  
achterhalen en te begrijpen. Dit is een lastig proces mede omdat 
het niet altijd helder is hoe je gedachtes en gedragingen van  
revalidanten moet interpreteren. Als je in verklaringsmodellen 
gaat zoeken dan kom je veel verschillende begrippen tegen die de 
grote individuele verschillen proberen te verklaren. Zo wordt er 
veel waarde gehecht aan de veerkracht van mensen (‘resilience’ 
in het Engels), of aan de coping, motivatie, doel in het leven, post-
traumatische groei, hoop of aan het gevoel van samenhang (in de 
wereld). Dit zijn vaak lastige termen waarbij het ook niet altijd  
duidelijk is waar het onderscheid tussen de verschillende  
aspecten nu precies in zit. 
 
Tijdens mijn promotieonderzoek is onderzoek gedaan naar de rol 
van zelf-effectiviteit. Gaandeweg het onderzoek en door het lezen 
van literatuur over self-efficacy, werd steeds duidelijker dat het 
hierbij eigenlijk gaat om het vertrouwen van mensen in het om-
gaan met problemen of met moeilijke of nieuwe situaties. Dit ver-
trouwen blijkt een hele grote voorspeller te zijn van verschillende, 
in de revalidatie gebruikte, uitkomstmaten. Hierdoor kan je veron-
derstellen dat het vergroten van vertrouwen tot positievere uit-
komsten leidt. En niet onbelangrijk, het vertrouwen blijkt ook nog 
eens beïnvloedbaar.  Omdat het vertrouwen van de revalidant zo’n 
grote rol speelt is het ook van belang om als professional over vol-
doende kennis en vaardigheden te beschikken om het vertrouwen 
positief te beïnvloeden. Hierbij dient rekening gehouden te worden 
met de voorkeuren van de revalidant als het gaat om de wijze 
waarop die het prettigste leert. Dit alles het liefst samen met je 
collegae uit het behandelteam. 
 
In de training ‘Samen bouwen aan vertrouwen’ leer je welke beïn-
vloedingsmechanisme er zijn om het vertrouwen van mensen te 
vergroten. Ook leer je hoe je deze aan kan laten sluiten bij de  
revalidant, hierbij rekening houdend met de voorkeur voor leerstijl. 
Verder zal er aandacht zijn hoe je binnen het team gezamenlijk kunt 
werken aan het vergroten van het vertrouwen van je revalidant. 
De cursus met het multidisciplinaire revalidatieteam vindt plaats 
op eigen locatie. Na een on-demand online deel volgen twee prak-
tische sessies op locatie. Planning gaat in overleg. Neem voor 
vragen en mogelijkheden contact op met frans.lanting@npi.nl 
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TOEKOMSTBESTENDIGE FYSIOTHERAPIE 

Cursusnr. 2200741  
Doelgroep: fysiotherapeuten. 
 
Datum di. middag en avond 5 apr. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 235,- resp. € 205,- met NPi-kortingskaart. 
 
Attentie: Het in deze scholing gepresenteerde conceptuele kader 
voor het fysiotherapeutisch handelen vormt het vertrekpunt van 
diverse leerlijnen van het NPi. Voor nadere informatie over de 
leerlijnen waarvoor de inhoud van deze scholing als uitgangs-
punt dient zie de NPi-cursuskalender op www.npi.nl. 
 
FYSIEK VEILIG EN RESPECTVOL WERKEN IN DE ZORG 

Cursusnr. 2205221  
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera -
peuten. 
 
Data do. 17 mrt., do. 31 mrt. en vr. 21 apr. 2022. 
 
Plaats Tergooi ziekenhuis te Hilversum. 
 
Kosten € 695,- resp. € 625,- met NPi-kortingskaart. 
 
MOTIVERENDE GESPREKSVOERING BIJ MENSEN  
MET EEN CHRONISCHE AANDOENING 

Cursusnr. 2203741  
Doelgroep: paramedici. 
 
Data wo. middag en avond 16 feb. en do. 17 feb. 2022. 
 
Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek. 
 
Kosten € 495,- resp. € 450,- met NPi-kortingskaart. 
 
VERVOLGCURSUS ‘MOTIVERENDE  
GESPREKSVOERING’ 

Cursusnr. 2104161  
Doelgroep: paramedici die de cursus ‘Motiverende gespreks-
voering bij mensen met een chronische aandoening’ hebben 
gevolgd. 
 
Data do. middag en avond 7 apr. en vr. 8 apr. 2022. 
 
Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 

Wolfheze. 
 
Kosten € 495,- resp. € 450,- met NPi-kortingskaart. 
 

CURSUSAANBOD
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GEDRAGSVERANDERING BIJ CLIËNTEN;  
EEN TRAINING VOOR PARAMEDICI  

Cursusnr. 2200641  
Doelgroep: paramedici. 
 
Data ma. 14 feb. (incl. avond) en di. 15 feb. 2022.  
 
Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 

Wolfheze. 
 
Kosten € 615,- resp. € 555,- met NPi-kortingskaart. 
 
FYSIOTHERAPIE BIJ MENSEN MET EEN  
VERSTANDELIJKE BEPERKING 

Cursusnr. 2204541  
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten. 
 
Data zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 
Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 
Kosten € 995,- resp. € 895,- met NPi-kortingskaart. 
 
SLAAP EN HERSTEL 

Cursusnr. 2206071  
Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeu-
ten, oefentherapeuten, psychosomatisch oefentherapeuten, 
ergotherapeuten. 
 
Data vr. 3 juni en vr. 17 juni 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
E-LEARNING ‘HOE GEBRUIK IK DATA  
IN DE PRAKTIJK’ (ONLINE)  

E0041095  
Kosten € 95,- voor Keurmerk-deelnemers resp. € 125,- voor 

niet-Keurmerk-deelnemers. 
 
Zie: www.npi.nl/elearning 
 
DE IMPACT VAN TECHNOLOGIE OP GEZONDHEID  
EN WAT JE ER AAN KUNT DOEN 

Cursusnr. 2106121  
Doelgroep: fysiotherapeuten, arbeidsfysiotherapeuten, 
bedrijfsfysiotherapeuten, oefentherapeuten, bedrijfsoefen- 
therapeuten, (bedrijfs-)ergotherapeuten. 
 
Datum ma. middag en avond 17 jan. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 250,- resp. € 225,- met NPi-kortingskaart. 
 

NIEUW!
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BASISCURSUS ‘FUNCTIESTOORNISSEN VAN  
DE BEKKENBODEM IN BREED PERSPECTIEF’ 

Cursusnr. 2200181  
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten. 
 
Data vr. 27 mei, za. 28 mei, vr. 10 juni en za. 11 juni 2022 

(vrijdagen incl. avondprogramma). 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 1.210,- resp. € 1.090,- met NPi-kortingskaart. 
 
MYOFASCIALE TRIGGERPOINTS IN DE  
BEKKEN-BUIK-BILREGIO 

Cursusnr. 2202531  
Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en/of fysio-
therapeuten die minimaal de basiscursus ‘Functiestoornissen 
van de bekkenbodem in breed perspectief’ of de cursus 
‘Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie’ hebben 
gevolgd en aanvullende scholing op dit terrein hebben gevolgd 
(bijv. de vervolgcursussen ‘Functiestoornissen van de bekken-
bodem in relatie tot de darm’ en ‘Bekkenbodemklachten en 
seksualiteit’ van het NPi). 
 
Data vr. middag en avond 21 jan. en za. 22 jan. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘HET PPP-CONCEPT BIJ  
INCONTINENTIE’ 

Cursusnr. 2202771  
Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten. 
 
Datum za. 14 mei 2022. 
 
Plaats Praktijk ‘Pelvicum’ te Schiedam. 
 
Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart. 
 
OPLEIDING KINDERBEKKEN- 
FYSIOTHERAPIE 

Cursusnr. 2205461  
Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en geregi-
streerde kinderfysiotherapeuten. 
 
Data  vr. middag en avond 11 feb., za. 12 feb., do. 17 feb., vr. 

middag en avond 1 apr., za. 2 apr., vr. middag en avond 
3 juni, za. 4 juni, do. 16 juni, vr. middag en avond  
16 sept., za. 17 sept., di.  27 sept., vr. middag en avond  
4 nov., za.  5 nov., do. 17 nov. en vr. 10 dec. 2022. 

 
Plaats Bilderberg hotel De Keizerskroon te Apeldoorn. 
 
Kosten € 4.410,- resp. € 3.970,- met NPi-kortingskaart. 
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Zet in je MijnNPi 
omgeving bij 
abonnementen 
Klantenpanel op 'ja'

Klantenpanel 
 
Wij zijn benieuwd naar jouw 
mening over ons aanbod diensten 
en producten en horen graag hoe 
we onze dienstverlening kunnen 
verbeteren. Niemand weet dat 
beter dan onze klanten.  



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. 2202421) 
Data vr. 28 jan., vr. 1 apr. (incl. avondprogramma) en  

za. 2 apr. 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem en Mercure Hotel 

Amsterdam West. 
 
Kosten € 855,- resp. € 770,- met NPi-kortingskaart. 
 
Hartfalen, tweedaagse cursus voor eerstelijns fysiotherapeuten 
(nr. 2202422) 
Data vr. 1 apr. (incl. avond) en za. 2 apr. 2022. 
 
Plaats Mercure Hotel Amsterdam West. 
 
Kosten € 615,- resp. € 555,- met NPi-kortingskaart. 
 
PERIFEER ARTERIEEL VAATLIJDEN EN TRAINING 
(ONLINE) 

Cursusnr. 2200471  
Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten,  
oefentherapeuten. 
 
Data wo. 2 feb. en wo. 16 feb. 2022.  
 
Plaats Online via een Zoom-verbinding. 
 
Kosten € 460,- resp. € 415,- met NPi-kortingskaart. 
 
BASISCURSUS FYSIOTHERAPIE BIJ MENSEN  
MET LONGAANDOENINGEN  
(VOORHEEN: COPD EN ASTMA) 

Cursusnr. 2205801  
Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten,  
oefentherapeuten. 
 
Datum vr. 11 feb. 2022 (incl. avond). 
 
Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek. 
 
Kosten € 595,- resp. € 540,- met NPi-kortingskaart. 
 
BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2): MODULE ‘COPD’      

Cursusnr. 2201511  
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die naast 
‘Deel 1 van de beweegprogramma’s’ de NPi-cursus ‘COPD en 
astma’ of de ‘Basiscursus Fysiotherapie bij mensen met long -
aandoeningen’ in combinatie met de cursus ‘Exercise training 
bij mensen met longaandoeningen’ hebben gevolgd. 
 
Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 
Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 
Kosten € 255,- resp. € 230,- met NPi-kortingskaart. 
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HARTREVALIDATIE 

Cursusnr. 2200491  
Doelgroep: fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de tweede 
lijn in een ziekenhuis of revalidatiecentrum waar hartpatiënten 
worden begeleid in een revalidatieprogramma. Voor de op-
drachten tijdens de cursus is het van belang dat u ook daad-
werkelijk hartpatiënten behandelt. 
 
Data vr. 11 feb., za. 12 feb., vr. 25 mrt., za. 26 mrt., vr. 8 apr. 

en za. 9 apr. 2022 (vrijdagen incl. avondprogramma). 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem en Hotel de Bilderberg te 

Oosterbeek. 
 
Kosten € 1.835,- resp. € 1.650,- met NPi-kortingskaart. 
  
BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2):  
MODULE ‘CORONAIRE HARTAANDOENINGEN’  

Cursusnr. 2201541 / 2201542  
Doelgroep: fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de eerste-
lijns gezondheidszorg. 
 
Data nr. 2201541 (driedaagse module): vr. 28 jan.,  

vr. middag en avond 18 mrt. en za. 19 mrt. 2022. 
nr. 2201542 (tweedaagse module): vr. middag en 
avond 18 mrt. en za. 19 mrt. 2022. 

        
Plaats nr. 2201541 (driedaagse module): Hotel Papendal te 

Arnhem, Mercure Hotel Amsterdam West en OLVG  
locatie West te  Amsterdam. 
nr. 2201542 (tweedaagse module): Mercure Hotel 
Amsterdam West en OLVG locatie West te Amsterdam. 

 
Kosten nr. 2201541 (driedaagse module): € 765,- resp.  

€ 688,- met NPi-kortingskaart.        
nr. 2201542 (tweedaagse module): € 515,- resp.  
€ 460,- met NPi-kortingskaart. 

 
Attentie: Voor zowel de moduul ‘Coronaire hartaandoeningen’ 
van de beweegprogramma’s als voor de cursus ‘Hartfalen’ (voor 
eerstelijns fysiotherapeuten) is de eerste cursusdag qua inhoud 
identiek. Deze eerste dag – voorheen de Basisdag ‘Cardiologie’ 
– hoeft u daarom slechts eenmalig te volgen. Indien u zowel 
gaat deelnemen aan de Vervolgmoduul ‘Coronaire hartaandoe-
ningen’ als aan de cursus ‘Hartfalen (voor eerstelijns fysiothe-
rapeuten)’, dan hoeft u deze dag slechts eenmalig te volgen. 
 
HARTFALEN (VOOR EERSTELIJNS FYSIOTHERAPEUTEN) 

Cursusnr. 2202421 / 2202422  
Doelgroep: fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de eerste-
lijns gezondheidszorg. 
 
Indien u na 1-1-2010 de driedaagse module Beweegpro gram 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)’. 

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 17
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PRAKTIJKDAGEN COPD 

Cursusnr. 2004811  
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de 
Basiscursus Fysiotherapie bij mensen met longaandoeningen 
(voorheen: COPD en astma) van het NPi of een vergelijkbare 
cursus hebben gevolgd en minimaal een half jaar werkervaring 
met COPD-patiënten hebben. 
 
Data do. 24 mrt. en vr. 25 mrt. 2022. 
 
Plaats Radboudumc Dekkerswald te Groesbeek. 
 
Kosten € 550,- resp. € 495,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘LUNG CANCER:  
PREHABILITATION AND REHABILITATION’ 

Cursusnr. 2206341  
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de NPi-
cursus ‘COPD en astma’ of de ‘Basiscursus Fysiotherapie bij 
mensen met longaandoeningen’ in combinatie met de cursus 
‘Exercise training bij mensen met longaandoeningen’ hebben 
gevolgd, alsmede fysiotherapeuten die minimaal een basis-
scholing over oncologie en fysiotherapie hebben gevolgd, en 
oncologiefysiotherapeuten. 
 
Datum za. 12 mrt. 2022. 
 
Plaats Tergooi Ziekenhuis te Blaricum. 
 
Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘ADEMSPIERTRAINING’ 

Cursusnr. 2203751  
Doelgroep: fysiotherapeuten die de Basiscursus Fysiotherapie 
bij mensen met longaandoeningen (voorheen: COPD en astma) 
en/of Hartfalen (voor fysiotherapeuten werkzaam in de tweede 
lijn) hebben gevolgd. 
 
Datum za. 12 feb. 2022. 
 
Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 

Wolfheze. 
 
Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart. 
 
MULTIDISCIPLINAIRE ASSESSMENT EN AANPAK BIJ 
MENSEN MET EEN LONGAANDOENING; INTEGRALE 
ZORG EN CASUÏSTIEK 

Cursusnr. 2206331  
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de NPi-cur-
sus ‘COPD en astma’ of de ‘Basiscursus Fysiotherapie bij mensen 
met longaandoeningen’ in combinatie met de cursus ‘Exercise 
training bij mensen met longaandoeningen’ hebben gevolgd. 
 
Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 
Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 
Kosten zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 

E-LEARNING ‘KNGF-RICHTLIJN COPD,  
WHAT’S NEW’ (ONLINE) 

Cursusnr. E0141092  
Doelgroep: oud-deelnemers van de NPi-cursus ‘COPD en astma’. 
  
Kosten € 25,-. 
 
Zie: www.npi.nl/elearning 
 
ONLINE CURSUS ‘DE FYSIOTHERAPEUTISCHE  
BEHANDELING VAN PATIËNTEN MET EEN POST 
INTENSIVE CARE SYNDROOM (PICS) NA ONTSLAG  
UIT HET ZIEKENHUIS’ (ONLINE) 

Cursusnr. E0141085  
Kosten € 99,-. 
 
Zie: www.npi.nl/elearningNIEUW!
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Bekijk ook de NPi- 
themapagina met referaten, 
webcasts en themanieuws op 
npi.nl/hart-vaat-en-longen 

E-learning bij  
het NPi? Kijk op: 
npi.nl/elearning 

Laat je 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+!
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MOTORISCHE ONTWIKKELING VAN PEUTERS;  
ONDERZOEKEN EN BEHANDELEN 

Cursusnr. 2205481  
Doelgroep: fysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten. 
 
Data vr. 18 feb. en vr. 18 mrt. 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
LOOPPROBLEMEN BIJ KINDEREN 
Cursusnr. 2205711  

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, oefen-
therapeuten. 
 
Data ma. middag en avond 21 mrt. en ma. middag en avond 

11 apr. 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
HOOFDPIJN BIJ KINDEREN 

Cursusnr. 2205451  
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, kinderfysio-
therapeuten, kinderoefentherapeuten, manueel therapeuten, 
orofaciaal fysiotherapeuten. 
 
Data ma. 28 mrt. en ma. 11 apr. 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIES BIJ  
KINDEREN MET OVERGEWICHT 

Cursusnr. 2204651  
Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, sport- 
fysiotherapeuten, oefentherapeuten. 
 
Data ma. middag en avond 13 juni (online) en ma. middag 

en avond 27 juni 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 435,- resp. € 395,- met NPi-kortingskaart. 
 
SPORTREVALIDATIE BIJ KINDEREN 

Cursusnr. 2203651  
Doelgroep: kinderfysiotherapeuten, oefentherapeuten, sport-
fysiotherapeuten. 
 
Data vr. middag en avond 8 apr. en za. 9 apr. 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 

Kinderen

SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN 

Cursusnr. 2204581  
Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, sport- 
fysiotherapeuten, oefentherapeuten. 
 
Datum wo. 15 juni 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 255,- resp. € 230,- met NPi-kortingskaart. 
 
HIGH-INTENSITY INTERVAL TRAINING (HIT)  
BIJ KINDEREN 

Cursusnr. 2205471  
Doelgroep: (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)oefentherapeuten. 
 
Datum do. 9 juni 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 255,- resp. € 230,- met NPi-kortingskaart. 
 
OPLEIDING KINDERBEKKEN- 
FYSIOTHERAPIE 

Cursusnr. 2205461  
Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en  
geregistreerde kinderfysiotherapeuten. 
 
Data  vr. middag en avond 11 feb., za. 12 feb., do. 17 feb., vr. 

middag en avond 1 apr., za. 2 apr., vr. middag en avond 
3 juni, za. 4 juni, do. 16 juni, vr. middag en avond  
16 sept., za. 17 sept., di.  27 sept., vr. middag en avond 
4 nov., za.  5 nov., do. 17 nov. en vr. 10 dec. 2022. 

 
Plaats Bilderberg hotel De Keizerskroon te Apeldoorn. 
 
Kosten € 4.410,- resp. € 3.970,- met NPi-kortingskaart. 
 
HET BELANG VAN EEN GOEDE NACHTRUST  
VOOR KINDEREN, PUBERS EN ADOLESCENTEN  
(ONLINE) 

Cursusnr. E0641086  
Kosten € 25,-. 
 
Zie: www.npi.nl/elearning

VERNIEUWD!

Bekijk ook de NPi- 
themapagina met referaten, 
webcasts en themanieuws op  
npi.nl/kinderen 



OPLEIDING  
‘OEDEEMFYSIOTHERAPIE’ 

Cursusnr. 2200851  
Doelgroep: fysiotherapeuten. 
 
Data vr. 14 jan., za. 15 jan., do. 10 feb., vr. 11 feb., za. 12 

feb., do. 17 mrt., vr. 18 mrt., za. 19 mrt., vr. 13 mei  
en za. 14 mei 2022 (donderdagen en vrijdagen incl. 
avondprogramma). 

 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 3.135,- resp. € 2.835,- met NPi-kortingskaart. 
 
ZELFMANAGEMENT BIJ LYMFOEDEEM –  
TEACH THE TEACHER  

Cursusnr. 2204701  
Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten, huidtherapeuten. 
 
Data vr. middag en -avond 28 jan., za. 29 jan. en  

za. 12 mrt. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 720,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart. 
 
PRAKTIJKDAGEN LYMFOLOGIE 

Cursusnr. 2204751 / 2204752  
Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten en huidtherapeuten. 
 
Data nr. 2204751: zie de cursuskalender op www.npi.nl. 

nr. 2204752: zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 
Plaats Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. 
 
Kosten € 550,- resp. € 495,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘LYMFOFLUOROSCOPIE: DE MEER-
WAARDE VOOR DE OEDEEMTHERAPIE’ 

Cursusnr. 2205751  
Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten. 
 
Datum di. 22 mrt. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart. 
 
ONCOLOGISCHE CLIËNTEN: FYSIOTHERAPEUTISCHE 
MOGELIJKHEDEN 

Cursusnr. 2203031  
Doelgroep: fysiotherapeuten. 
 
Data za. 29 jan., vr. middag en -avond 11 feb. en  

za. 12 feb. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 735,- resp. € 660,- met NPi-kortingskaart. 
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ONCOLOGISCHE CLIËNTEN: FYSIOTHERAPEUTISCHE 
MOGELIJKHEDEN (ONLINE) 

Cursusnr. 2203032  
Doelgroep: fysiotherapeuten. 
 
Data za. 29 jan., vr. middag en -avond 11 feb. en  

za. 12 feb. 2022. 
 
Plaats Online via een Zoom-verbinding. 
 
Kosten € 555,- resp. € 500,- met NPi-kortingskaart. 
 
BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2):  
MODULE ‘ONCOLOGIE’ 

Cursusnr. 2204131  
Doelgroep: fysiotherapeuten die naast deel 1 van de beweeg-
programma’s ook de cursus ‘Oncologische cliënten: fysiothe-
rapeutische mogelijkheden’ of een vergelijkbare scholing  
hebben gevolgd. 
 
Data vr. middag en avond 1 apr. en za. 2 apr. 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
BEHOUD VAN FYSIEKE FITHEID TIJDENS  
CHEMOTHERAPIE 

Cursusnr. 2204351  
Doelgroep: fysiotherapeuten. 
 
Ingangsniveau: De cursist moet voldoen aan minimaal één van 
de onderstaande voorwaarden: 
• heeft een basisscholing betreffende oncologie en fysio- 

therapie gevolgd (bijv. de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten: 
fysiotherapeutische mogelijkheden’) én een scholing betref-
fende de KNGF-standaard Beweeginterventie oncologie (bijv.  
de NPi-cursus Beweegprogramma’s: module ‘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. 21 jan. en za. 22 jan. 2022. 
 
Plaats Tergooi Ziekenhuis te Blaricum. 
 
Kosten € 375,- resp. € 335,- met NPi-kortingskaart. 
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VERDIEPINGSCURSUS ‘ONCOLOGIE EN  
FYSIOTHERAPIE’ 

Cursusnr. 2204821  
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. 18 mrt. (incl. avondprogramma) en  

za. 19 mrt. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 610,- resp. € 550,- met NPi-kortingskaart. 
 
FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE ZORG BIJ KANKER 

Cursusnr. 2205041  
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. 1 apr. en za. 2 apr. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart. 
 
PREHABILITATIE VOOR EEN ONCOLOGISCHE  
BEHANDELING 

Cursusnr. 2206361  
Doelgroep: oncologiefysiotherapeuten; fysiotherapeuten, 
oedeemfysiotherapeuten en geriatriefysiotherapeuten die 
(minimaal) een basisscholing over oncologie en fysiotherapie 
hebben gevolgd en/of de nodige ervaring hebben met het 
begeleiden van oncologische cliënten. 
 
Data za. 11 juni en za. 18 juni 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘HOOFD-HALS ONCOLOGIE EN  
LYMFOEDEEM: NIEUWE ONTWIKKELINGEN’ 

Cursusnr. 2205621  
Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten, oncologiefysiothera- 
peuten, orofaciaal fysiotherapeuten. 
 
Datum vr. 18 feb. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 255,- resp. € 230,- met NPi-kortingskaart. 
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MASTERCLASS ‘LUNG CANCER: PREHABILITATION  
AND REHABILITATION’ 

Cursusnr. 2206341  
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de NPi-
cursus ‘COPD en astma’ of de ‘Basiscursus Fysiotherapie bij 
mensen met longaandoeningen’ in combinatie met de cursus 
‘Exercise training bij mensen met longaandoeningen’ hebben 
gevolgd, alsmede fysiotherapeuten die minimaal een basis-
scholing over oncologie en fysiotherapie hebben gevolgd, en 
oncologiefysiotherapeuten. 
 
Datum za. 12 mrt. 2022. 
 
Plaats Tergooi Ziekenhuis te Blaricum. 
 
Kosten € 275,- resp. € 250,- met NPi-kortingskaart. 

MASTER 

CLASSNIEUW!

Wil je Issue en het NPi-
scholingsprogramma ontvangen,  
dan kun je dat aangeven in MijnNPi bij 
‘Mijn abonnementen’.  Je kunt daar ook 
kiezen of je de uitgaven online wilt 
bekijken of op papier wilt ontvangen.  

Volg het NPi ook op:
twitter.com/paramedisch 
 
facebook.com/paramedisch  
 
instagram.com/paramedisch  
 
linkedin.com/company/ 
nederlands-paramedisch-instituut 
 
vimeo.com/npi



 

In Amsterdam UMC (locatie VUmc) is het Transmurale Trauma 
Care Model (TTCM) ontwikkeld en geëvalueerd. Het TTCM is een 
geavanceerd transmuraal revalidatiemodel voor zowel licht- als 
zwaargewonde traumapatiënten. Het model bestaat uit vier  
componenten die elk met elkaar in verbinding staan: 
 
1) Een multidisciplinair poliklinisch team voor trauma- 

patiënten (traumachirurg en klinisch fysiotherapeut). 
2) Coördinatie van de revalidatie en het stellen van individuele 

functionele doelen voor elke patiënt door het multidisciplinaire 
ziekenhuisteam. 

3) Een netwerk van gespecialiseerde eerstelijns fysiotherapeuten 
(“Netwerk Traumarevalidatie”). 

4) Beveiligd e-mailverkeer tussen de fysiotherapeut in het  
ziekenhuis en de eerstelijns fysiotherapeut. 

Het hoofddoel van het promotieonderzoek was om de effectiviteit en 
kosteneffectiviteit van het TTCM in een gecontroleerde voor-na studie 
te onderzoeken. Een nevendoelstelling was om te onderzoeken in 
hoeverre het revalidatiemodel werd geïmplementeerd zoals gepland. 
 
Concluderend toont het proefschrift aan dat het implementeren 

Op 2 juli promoveerde Suzanne 
Wiertsema aan de Vrije Universiteit  
te Amsterdam 

DR. SUZANNE WIERTSEMA 
Fysiotherapeut en bewegingswetenschapper 
Amsterdam UMC, locatie VUmc 
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Naar een optimaal revalidatietraject 
voor elke traumapatiënt 

van TTCM praktisch haalbaar is. Daarnaast is er voorlopig bewijs 
gevonden dat TTCM effectief is in vergelijking met reguliere zorg 
en leidt tot betere uitkomsten voor de patiënt, zoals een betere 
kwaliteit van leven, een betere functie en hogere patiënttevreden-
heid. Sluitende conclusies over de kosteneffectiviteit van TTCM 
konden niet worden getrokken, omdat niet bekend is wat beslis-
sers in de zorg daadwerkelijk willen betalen per punt verbetering 
op de diverse uitkomstmaten. 
 
Op basis van de resultaten van dit proefschrift werd het zorgmodel 
geoptimaliseerd. Vervolgens is een door ZonMw gesubsidieerde 
multicenterstudie opgezet om op een grotere schaal en met een 
verbeterd design de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de ge-
optimaliseerde TTCM-versie te kunnen onderzoeken. De resulta-
ten van deze multicenterstudie worden in 2023 verwacht en zullen 
mogelijk leiden tot landelijke implementatie van TTCM en op die 
manier bijdragen aan individueel maatwerk en een optimaal  
revalidatietraject voor elke traumapatiënt in Nederland. 
 
De resultaten uit het hier beschreven proefschrift zijn geïmple-
menteerd in de NPi-cursus ‘Traumachirurgie en fractuur- 
behandeling’. Inmiddels hebben ook de eerste scholingen  
plaatsgevonden voor de 9 ziekenhuizen en hun bijbehorende 
Netwerken Traumarevalidatie die deelnemen aan de lopende 
multicenterstudie. 



MUSCULOSKELETALE PIJNKLACHTEN  (ONLINE) 

Cursusnr. 2205081  
Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, sportfysio-
therapeuten, oefentherapeuten. 
 
Datum di. avond 24 mei en di. avond 31 mei 2022. 
 
Plaats Online. 
 
Kosten € 180,- resp. € 165,- met NPi-kortingskaart. 
 
MUSCULOSKELETALE  
CASUÏSTIEK – ‘MEET THE EXPERT’ 

Cursusnr. 2206381  
Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, sportfysio-
therapeuten, oefentherapeuten. 
 
Data di. avond 8 mrt., di. avond 14 juni, di. avond 20 sept.  

en di. avond 13 dec. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn  

(8 mrt. 2022), andere data online. 
 
Kosten € 450,- resp. € 405,- met NPi-kortingskaart. 
 
RUGKLACHTEN EN BEKKENKLACHTEN 

Cursusnr. 2200861  
Doelgroep: fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapeuten,  
manueel therapeuten, oefentherapeuten. 
 
Data zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 
Plaats Utrecht Science Park - Stratenum te Utrecht en  

Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam. 
 
Kosten € 1.175,- resp. € 1.060,- met NPi-kortingskaart. 
 
LAGE-RUGPIJNPATIËNTEN VAN A TOT Z (VOORHEEN: 
LUMBOSACRALE PIJNSYNDROMEN) 

Cursusnr. 2200971  
Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten. 
 
Data vr. 10 juni en vr. 24 juni 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 475,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart. 
 
HEUP- EN/OF LIESKLACHTEN: A STATE OF THE ART 

Cursusnr. 2200611  
Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, oefen- 
therapeuten. 
 
Data vr. 22 apr. en vr. 29 apr. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 

CURSUSAANBOD

MUSCULOSKELETAAL

PATROONHERKENNING: KNIE 

Cursusnr. 2203901  
Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel 
therapeuten, oefentherapeuten. 
 
Datum wo. 9 mrt. 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 250,- resp. € 225,- met NPi-kortingskaart. 
 
VAARDIGHEIDSTRAINING LAGE-RUG / HEUP / KNIE 

Cursusnr. 2203411  
Doelgroep: fysiotherapeuten. 
 
Data wo. 11 mei, ma. 20 juni en di. 28 juni. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 695,- resp. € 625,- met NPi-kortingskaart. 
 
HOOFD-, HALS- EN NEKKLACHTEN:  
A STATE OF THE ART 

Cursusnr. 2200951  
Doelgroep: fysiotherapeuten, orofaciaal fysiotherapeuten,  
oefentherapeuten. 
 
Data vr. 1 apr. en vr. 8 apr. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
SNIJZAALDAG SCHOUDER 

Cursusnr. 2203661  
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten. 
 
Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 
Plaats Utrecht Science Park - Stratenum te Utrecht. 
 
Kosten € 255,-, resp. € 230,- met NPi-kortingskaart. 
 
PATROONHERKENNING: SCHOUDER EN ELLEBOOG 

Cursusnr. 2202761  
Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, sportfysio-
therapeuten, oefentherapeuten. 
 
Datum vr. 13 mei 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 250,- resp. € 225,- met NPi-kortingskaart. 
 

Voor nadere informatie over 
cursussen, de cursuskalender 

en inschrijfformulieren zie  

www.npi.nl
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SKILLS LAB HANDTHERAPIE ‘POLSKLACHTEN’ 

Cursusnr. 2005631  
Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handthera-
peuten. 
 
Datum wo. 9 mrt. 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart. 
 
SKILLS LAB HANDTHERAPIE ‘ARTROSE VAN DE HAND’ 

Cursusnr. 2205651  
Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handthera-
peuten. 
 
Datum ma. 31 jan. 2022.  
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart. 
 
SKILLS LAB HANDTHERAPIE ‘MOBILISERENDE EN 
CORRIGERENDE SPALKEN’ 

Cursusnr. 2204961  
Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handthera-
peuten. 
 
Datum do. 17 feb. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 255,- resp. € 230,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS HANDTHERAPIE  
‘EXTENSORPEESLETSELS: PIP-ZONE 3-4’ 

Cursusnr. 2205521  
Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handthera-
peuten. 
 
Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 255,- resp. € 230,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS HANDTHERAPIE  
‘CMC-1 ARTROSE’ (ONLINE) 

Cursusnr. 2205251  
Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten en handthera-
peuten. 
 
Datum vr. avond 25 mrt. en za. middag 26 mrt. 2022. 
 
Plaats Online. 
 
Kosten € 195,- resp. € 175,- met NPi-kortingskaart. 

SCHOUDERPIJNSYNDROMEN 

Cursusnr. 2203761  
Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel 
therapeuten, oefentherapeuten. 
 
Data do. 31 mrt. en do. 14 apr. 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘CERVICALE RISICOPROFIELEN’ 

Cursusnr. 2206001  
Doelgroep: fysiotherapeuten, manueeltherapeuten. 
 
Datum vr. 25 mrt. 2022. 
 
 Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 255,- resp. € 230,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘UPPER AND LOWER LIMB  
TENDINOPATHIES’ 

Cursusnr. 2203111  
Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten en sport-
fysiotherapeuten. 
 
Datum di. 22 feb. en do. 14 mrt. 2022. 
 
Plaats dag 1 online en dag 2 op een locatie nabij Schiphol. 
 
Kosten € 375,- resp. € 335,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘TINNITUS’ 

Cursusnr. 2205611  
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 wo. 9 mrt. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 255,- resp. € 230,- met NPi-kortingskaart. 
 
 
E-LEARNING ‘TINNITUS’ (ONLINE) 

Cursusnr. E0740088  
Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, orofaciaal 
fysiotherapeuten. 
 
Kosten € 25,-. 
 
Zie: www.npi.nl/elearning 
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MASTERCLASS HANDTHERAPIE  
‘BRAIN AND HAND’ (ONLINE) 

Cursusnr. 2205421  
Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handthera-
peuten. 
 
Datum za. 9 apr. 2022. 
 
Plaats Online. 
 
Kosten € 195,- resp. € 175,- met NPi-kortingskaart. 
 
NEURODYNAMICA: PATHOBIOLOGIE, DIAGNOSTIEK EN 
BEHANDELING VAN PERIFEER NEUROPATHISCHE PIJN 

Cursusnr. 2203621  
Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten. 
 
Data di. 19 apr. en wo. 20 apr. 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
REUMATISCHE AANDOENINGEN 

Cursusnr. 2200411  
Doelgroepen: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en geriatrie-
fysiotherapeuten. 
 
Data zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 
Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 
Kosten € 735,- resp. € 665,- met NPi-kortingskaart. 
 
TRAUMACHIRURGIE EN FRACTUURBEHANDELING 

Cursusnr. 2200511  
Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten,  
oefentherapeuten. 
 
Data ma. 21 mrt., ma. 28 mrt. en ma. 4 apr. 2022. 
 
Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek. 
 
Kosten € 765,- resp. € 690,- met NPi-kortingskaart. 
 
ZITANALYSE EN (ROL)STOELAANPASSINGEN 

 Cursusnr. 2200061  
Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, oefen-
therapeuten, ergotherapeuten. 
 
Data do. 10 mrt. (incl. avond) en vr. 11 mrt. 2022. 

 
Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek en Klimmendaal 

revalidatiespecialisten te Arnhem. 
 
Kosten € 625,- resp. € 565,- met NPi-kortingskaart. 
 

Musculoskeletaal, Neurologie

‘IEDEREEN IS ANDERS’: AANSLUITEN BIJ (NEURO)- 
 PSYCHOLOGISCHE- EN PERSOONSFACTOREN VAN 
CVA-PATIËNTEN TIJDENS  
DE REVALIDATIE  

Cursusnr. 2204732  
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera-
peuten en verpleegkundigen. 
 
Data do. middag 14 apr. en wo. middag 20 apr. 2022. Tevens 

dient de cursist, als eerste cursusonderdeel, vooraf-
gaand aan de eerste cursusdag, een e-learning modu-
le 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 bij-
eenkomsten deel te kunnen nemen. 

 
Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek. 
 
Kosten € 325,- resp. € 290,- met NPi-kortingskaart. 
 
 
Deze cursus is ook volledig online te volgen: 
 
‘IEDEREEN IS ANDERS’: AANSLUITEN BIJ (NEURO)-
PSYCHOLOGISCHE- EN PERSOONSFACTOREN VAN 
CVA-PATIËNTEN TIJDENS  
DE REVALIDATIE  (ONLINE) 

Cursusnr. 2204731  
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera-
peuten en verpleegkundigen. 
 
Data do. middag 13 jan. en vr. middag 28 jan. 2022. Tevens 

dient de cursist, als eerste cursusonderdeel, vooraf-
gaand aan de eerste (online) 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 
bijeenkomsten deel te kunnen nemen. 

 
Plaats Online. 
 
Kosten € 260,- resp. € 235,- met NPi-kortingskaart. 
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Bekijk ook de NPi- 
themapagina met referaten, 
webcasts en themanieuws op  
npi.nl/neurologie 



 

Om het effect van therapieën voor mensen met een beroerte 
goed te kunnen onderzoeken en een realistische verwachting 
van het herstel en leven na een beroerte te geven, is het 
belangrijk om vroegtijdig het neurologisch herstel te kunnen 
voorspellen. 
 
Klinische meetschalen geven een beeld van de mate van herstel 
van een patiënt, om het herstel echter beter te begrijpen moet ge-
zocht worden naar markers in de hersenen die voorspellend zijn 
voor neurologisch herstel. In het eerst deel van het proefschrift 
hebben we onderzocht of hersenactiviteit gemeten met behulp van 
elektro-encefalografie (EEG) markers voor neurologisch herstel 
zou kunnen opleveren. 
 
In het onderzoek bewoog een haptische robot de aangedane hand 
waarna het EEG werd onderzocht op de doorgekomen trillingen. 
De metingen vonden plaats binnen 3, en op 5, 12 en 26 weken na de 

NEUROLOGIE

Spontaan neurologisch herstel  
na een beroerte 
Markers voor onderliggende  
processen en hersenstimulatie 
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beroerte in een hiervoor speciaal ingerichte hersenmeetbus, 
waarmee de onderzoekers naar de mensen toe kwamen. Het 
doorkomen van de trillingen bleek vergelijkbaar te verlopen met 
de verbeteringen in bewegen en het gevoel in de arm en hand over 
de tijd na een beroerte. In de groep patiënten die bij aanvang een 
zeer ernstig verlamde arm hadden, maar in zes maanden goed 
herstelden, waren de gemeten EEG waarden significant hoger dan 
in de groep die geen goed herstel lieten zien. Het EEG lijkt daar-
mee een toegevoegde waarde te hebben naast het klinisch onder-
zoek voor een goede voorspelling van het uiteindelijke herstel van 
de arm en hand na zes maanden. Verder onderzoek is nodig voor-
dat deze resultaten toepasbaar zijn in de praktijk. Wel onderstre-
pen ze het belang van herhaald en op vaste momenten meten om 
het herstel in de eerste zes maanden na een beroerte goed in 
kaart te brengen. 
 
In het tweede deel van het proefschrift is gekeken naar het effect 
van hersenstimulatie tijdens het trainen van de stabalans. 
Mogelijk kan deze techniek het (her)leren in de revalidatie versnel-
len of mogelijk zelfs neurologisch herstel beïnvloeden. De korte 
termijneffecten laten een veelbelovend effect zien op het verbeteren 
van stabalans bij 15 patiënten met balansstoornissen. Voor het  
bewerkstelligen van een klinisch relevant verschil is uiteraard 
meer dan een enkele trainingssessie nodig. Om dit te onderzoeken 
is een gerandomiseerde en geblindeerde effectstudie opgezet, 
waarvan de resultaten binnenkort worden verwacht. 
 
De uitkomsten van dit promotieonderzoek komen terug in de cursus-

sen ‘Neurorevalidatie/CVA’ van het NPi. 

 

Het volledige proefschrift is te lezen via: https://research.vu.nl/en/  
publications/spontaneous-neurobiological-recovery-and- 
modulation-of-sensorimot 

DR. SARAH ZANDVLIET 
Promotie: 29 oktober 2020 
 
(CO)PROMOTOREN:  
Prof. dr. Gert Kwakkel 
Dr. Erwin van Wegen 
Prof. dr. Carel Meskers 



 

De vergrijzing neemt toe en daarmee het aantal ouderen met 
fysieke beperkingen. Een van de belangrijkste oorzaken van deze 
fysieke beperkingen is sarcopenie, dat wordt gekenmerkt door het 
verlies van spiermassa, kracht en fysiek functioneren. Gevolgen 
van sarcopenie zijn een verhoogd risico op vallen, comorbiditeit, 
institutionalisering, hospitalisering en hogere zorgkosten. De oor-
zaken van sarcopenie zijn multifactorieel, waarbij inactiviteit en 
inadequate voedingsinname belangrijke factoren zijn. Door meer 
fysieke activiteit, met name een combinatie van duur  en kracht-
oefeningen, treedt adaptatie op van spiervezels type I en type II, 
wat resulteert in meer spiermassa, kracht en beter fysiek functio-
neren. Maar zonder adequate eiwitinname lukt dit niet optimaal. 

OUDEREN

Training en voeding bij ouderen  
met sarcopenie 
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Een eiwitinname van 1,2 - 1,5 g/kg/d, verdeeld over vier eetmomen-
ten (ontbijt, lunch, diner en avondmaaltijd), samen met een  
beweeginterventie lijkt de meest belovende behandeling te zijn 
voor thuiswonende ouderen, kwetsbare ouderen en ouderen in de  
ziekenhuis  of revalidatiesetting. Een goede samenwerking tussen 
de beweegprofessional en voedingsprofessional is hierbij nood- 
zakelijk. 
 
Tijdens de cursus ‘Sarcopenie; voeding en training in de geriatrie’ 
zal uitgebreid aandacht worden besteed aan het beantwoorden van 
de volgende vragen: 
• Welke rol kan een fysiotherapeut spelen bij de diagnose, 

behandeling en of (geïndiceerde) preventie van sarcopenie? 
• Hoe wordt sarcopenie vastgesteld en welke meetinstrumenten 

kunnen daar voor worden gebruikt? 
• Welke voeding en voedingssupplementen kunnen het beste 

worden gebruikt en hoe stemmen we dit af met de training? 
• Hoe gaat de krachttraining er uit zien en welke variabelen  

spelen hierbij een belangrijke rol? 
• Hoe gaan we al deze kennis vertalen naar de fysiothera- 

peutische praktijk? 

DR. IR. MICHAEL TIELAND 
docent en senior onderzoeker voeding, 
beweging en veroudering, Hogeschool 
van Amsterdam, 
faculteit Bewegen, Sport en Voeding, 
lectoraat Voeding en Beweging 
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FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE BEKKENBODEM  
IN DE GERIATRIE 

Cursusnr. 2204851  
Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, oefen-
therapeuten. 
 
Data do. 3 mrt., do. 17 mrt. en do.14 apr. 2022. 
 
Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek en Fletcher Hotel-

Restaurant De Buunderkamp te Wolfheze. 
 
Kosten € 745,- resp. € 670,- met NPi-kortingskaart. 
 
FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE LEVENSFASE BIJ 
GERIATRISCHE PATIËNTEN 
 Cursusnr. 2205571 / 2205572  
Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten,  
ziekenhuisfysiotherapeuten, oefentherapeuten. 
 
Data nr. 2205571: za. 19 feb., za. 5 mrt. en za. 19 mrt. 2022. 

nr. 2205572: za. 2 apr., za. 23 apr. en za. 14 mei 2022. 
 
Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 

Wolfheze. 
 
Kosten € 745,- resp. € 670,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘DE KWETSBARE OUDERE’ 

Cursusnr. 2203611  
Doelgroep: (geriatrie)fysiotherapeuten en oefentherapeuten. 
 
Datum vr. 22 apr. 2022. 
 
Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 

Wolfheze. 
 

Kosten € 275,- resp. € 250 ,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘PARATONIE EN ANDERE MOTORISCHE 
STOORNISSEN BIJ DEMENTIE’ 

Cursusnr. 2204391  
Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten en  
oefentherapeuten die werkzaam zijn op een PG-afdeling en  
die bij voorkeur de (vervolg)cursus ‘Psychogeriatrie’ of een  
vergelijkbare scholing hebben gevolgd. 
 
Datum wo. 13 apr. 2022. 
 
Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen. 
 
Kosten € 275,- resp.  € 250,- met NPi-kortingskaart. 
 

38 Ouderen

MOTORIEK VAN DE OUDER WORDENDE MENS 

Cursusnr. 2200651  
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten. 
 
Data ma. 24 jan., ma. 7 feb. en ma. 21 feb. 2022. 
 
Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek. 
 
Kosten € 720,- resp. € 650,- met NPi-kortingskaart. 
 
INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN FYSIEKE  
TRAINING BIJ OUDEREN 

Cursusnr. 2204383  
Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten en  
oefentherapeuten. 
 
Data do. 20 jan., do 3 feb. en do. 7 apr. 2022. 
 
Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te 

Wolfheze. 
 
Kosten € 610,- resp. € 550,- met NPi-kortingskaart. 
 
FYSIEKE TRAINING BIJ SENIOREN 

Cursusnr. 2204681  
Doelgroep: (geriatrie)fysiotherapeuten, oefentherapeuten. 
 
Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 
Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 
Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart. 
 
VALPREVENTIE EN VALTRAINING:  
PROGRAMMA VALLEN VERLEDEN TIJD 

Cursusnr. 2201161 / 2201162  
Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten en  
oefentherapeuten. 
 
Data nr. 2201161: vr. middag en avond 4 feb. en  

za. 5 feb. 2022. 
nr. 2201162: vr. middag en avond 18 feb. en  
za. 19 feb. 2022.  

 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem en Sint Maartenskliniek te 

Nijmegen. 
 
Kosten € 550,- resp. € 495,- met NPi-kortingskaart. 
 
FYSIOTHERAPIE BIJ PERIFEER  
VESTIBULAIRE DUIZELIGHEID 

Cursusnr. 2200891  
Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten,  
manueel therapeuten, orofaciaal fysiotherapeuten. 
 
Data vr. middag en avond 14 jan. en za. 15 jan. 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart. 

CURSUSAANBOD

OUDEREN

MASTER 
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MASTER 

CLASS
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CURSUSAANBOD

PSYCHOSOMATIEK

SLAAP EN HERSTEL 

Cursusnr. 2206071  
Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeu-
ten, oefentherapeuten, psychosomatisch oefentherapeuten,  
ergotherapeuten. 
 
Data vr. 3 juni en vr. 17 juni 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 

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

Cursusnr. 2205111  
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten. 
 
Data 1e jaar: wo. 12, 19 en 26 jan., 16, 23 en 30 mrt., 18 en 

25 mei, 1 en 8 juni 2022. 
 

De data van het 2e jaar (in 2022-2023) en 3e jaar  
(in 2023-2024) worden in het voorjaar van 2022  
gepland en bekendgemaakt. 

 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten 1e jaar € 2.495,- resp. € 2.245,- met NPi-kortings-

kaart. 
 
 
 
 
 

STRESSGERELATEERDE KLACHTEN:  
A STATE OF THE ART 

Cursusnr. 2204201  
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten. 
 
Datum do. middag en avond 13 jan. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 250,- resp. € 225,- met NPi-kortingskaart. 
 
LICHAAMSBEWUSTWORDING EN STRESSMANAGEMENT 

Cursusnr. 2201101  
Doelgroep: fysiotherapeuten, revalidatiefysiotherapeuten,  
psychosomatisch fysiotherapeuten, oefentherapeuten. 
 
Data vr. middag en avond 14 jan. en za. 15 jan. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
DE GEDRAGSGEORIËNTEERDE AANPAK BIJ  
CHRONISCHE PIJN EN VERMOEIDHEID.   
EEN PRAKTISCHE TRAINING 

Cursusnr. 2204841  
Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeu-
ten, revalidatiefysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten, 
oefentherapeuten, ergotherapeuten. 
 
Data vr. middag en avond 25 mrt. en za. 26 mrt. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
CASUÏSTIEK CHRONISCHE PIJN EN VERMOEIDHEID – 
‘MEET THE EXPERT’ 

Cursusnr. 2206391  
Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeu-
ten, revalidatiefysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten, 
oefentherapeuten, ergotherapeuten. 
 
Ingangsniveau: oud-deelnemers van de NPi-cursus ‘Grip op 
(chronische) pijn en vermoeidheid’. 
 
Datum za. 9 apr. 2022. 
 
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. 
 
Kosten € 350,- resp. € 315,- met NPi-kortingskaart. 
 

NIEUW!

Bekijk ook de NPi- 
themapagina met referaten, 
webcasts en themanieuws op  
npi.nl/psychosomatiek 



 

Hardlopen is een populaire sport die veelvuldig beoefend wordt 
door zowel mannen als vrouwen. Diverse positieve effecten op  
gezondheid zijn bekend zoals een verbetering van fysieke en  
mentale belastbaarheid. Helaas gaat hardlopen ook gepaard met 
het ontstaan van blessures. De afgelopen jaren is veel onderzoek 
gedaan maar de incidentie van blessures blijft hoog. Het lijkt er op 
dat er nog onvoldoende inzicht is in de ontstaansmechanismen en 
preventieve mogelijkheden; manieren om het aantal blessures te 
voorkomen of te verminderen. Het doel van mijn proefschrift was 
daarom inzicht te krijgen in de incidentie, beloop, risicofactoren en 
ontstaansmechanismen van blessures bij recreatieve hardlopers. 
 
Incidentie en prevalentie 
In vier cohorten zijn in dit onderzoek 3.768 hardlopers geïnclu-
deerd; namelijk de Bredase Singelloop (2009 en 2011), Rotterdam 
Marathon 2011 en de Lage Landen Marathon Eindhoven 2012. 
Hierbij werden recreatieve hardlopers gedurende 12 maanden  
gevolgd waarbij iedere 3 maanden een vragenlijst moest worden 
ingevuld met informatie over het ontstaan, het beloop en het 
herstel van blessures. De incidentie van blessures tijdens Bredase 
Singelloop was 7.8% en de drie-maanden-incidentie varieerde  
tussen 13.5%-16.3%. Met name knie-, kuit- en dijbeenblessures 
waren de meest voorkomende blessures. Tijdens de 12 maanden 
follow up periode zijn 277 nieuwe hardloopblessures gerappor-
teerd waarbij hardlopers die meer dan 10 km liepen meer kans 

SPORT- 
GEZONDHEIDSZORG

Het voorkomen en vóórkomen  
van hardloopblessures? 
Promotie: 5 november 2021, 13.00 uur,  
Erasmus MC Rotterdam 
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hadden op het ontwikkelen van een blessure dan lopers die minder 
dan 10 km liepen. In totaal bleek 69.1% van de blessures binnen 10 
dagen hersteld te zijn, dan wel de training zonder beperkingen 
hervat te hebben. 
 
Risicofactoren in de literatuur 
Een eerdere hardloopblessure (gemiddelde bewijslast) is de be-
langrijkste risicofactor voor het ontstaan van blessures bij langere 
afstandslopers (>20km per week, dit betreft hoofdzakelijk de (hal-
ve) marathonlopers). Een eerdere blessure die niet gerelateerd is 
aan hardlopen is de belangrijkste risicofactor (veel bewijslast) bij 
korte afstandslopers (<20km per week, dit betreft de 5 km en 10 
km lopers). Een hogere Body Mass Index (BMI), hogere leeftijd,  
geslacht (man), geen hardloopervaring en relatief laag hardloop-
volume per week zijn ook sterke risicofactoren (gemiddelde bewijs-
last) voor het ontstaan van blessure bij korte afstandslopers. 
 
Risicomodellen 
Het uiteindelijk risicomodel voor het ontstaan van hardloopblessures 
bij recreatieve hardlopers bestaat uit 4 risicofactoren te weten; 
eerdere blessures (OR 3.7) en loopafstand tijdens het evenement 
(OR 1.3) verhoogden het risico op blessures en hogere leeftijd (OR 
0.99) en een toename van aantal kilometers hardlooptraining per 
week verlaagden het risico enigszins. Ook hebben we hebben een 
risicomodel weten te maken specifiek gericht op het ontstaan van 
knieblessures bij hardlopers. Er werd 5 factoren opgenomen in het 
uiteindelijke model; eerdere hardloopblessures in de 12 maanden 
voorafgaand aan het evenement, grotere loopafstand tijdens het 
evenement, relatief minder kilometer aan training, lagere BMI en 
weinig hardloopervaring. De verklaarde variantie van het model 
was 10.7% en area under the curve 0.69 (95% BI 0.66-0.72). 
 
Concluderend kan gesteld worden dat hardloopblessures veelvuldig 
voorkomen en dat de etiologie achter het ontstaan van deze blessu-
res nog onvoldoende doorgrond wordt en het gevolg lijkt te zijn van 
een complexe interactie van diverse factoren. Zodra we deze puzzel 
hebben opgelost kunnen we pas echt starten met goed onder bouw-
de blessurepreventieprogramma’s. Helpen om sportblessures te 
voorkomen? Volg komend voorjaar de blended learning masterclass 
‘Sportspecifieke preventie en revalidatie: een kritische benadering 
vanuit het perspectief van duurzaam presteren’ (zie pag. 47). 

DRS. DENNIS VAN POPPEL 
thema-expert en docent NPi,  
sportfysiotherapeut, manueel  
therapeut, bewegingswetenschapper 
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KRACHTTRAINING BINNEN DE ORTHOPEDISCHE  
REVALIDATIE 

Cursusnr. 2205991  
Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, oefen-
therapeuten. 
 
Data vr. middag en avond 25 mrt. en za. 26 mrt. 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 1) 

Cursusnr. 2203251  
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten. 
 
Data ma. 7 mrt. (incl. avond) en za. 12 mrt. 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 595,- resp. € 535,- met NPi-kortingskaart. 
 
BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET  
CHRONISCHE AANDOENINGEN (DEEL 2) 

Cursusnr. 2201511 /  2201541 / 2201542 / 2204131  
Module ‘COPD’ nr. 2201511 
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die 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’), alsme-
de deel 1 van de beweegprogramma’s hebben gevolgd. 
 
Datum zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 
Plaats zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 
Kosten € 255,- resp. € 230,- met NPi-kortingskaart. 
 
Module ‘Coronaire hartaandoeningen’ nr. 2201541 / 2201542 
Doelgroep: fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de eerste-
lijns gezondheidszorg. 
 
Data nr. 2201541 (driedaagse module): vr. 28 jan., 

vr. middag en avond 18 mrt. en za. 19 mrt. 2022. 
nr. 2201542 (tweedaagse module): vr. middag en 
avond 18 mrt. en za. 19 mrt. 2022. 

         
Plaats nr. 2201541 (driedaagse module): Hotel Papendal te 

Arnhem, Mercure Hotel Amsterdam West en OLVG 
locatie West te  Amsterdam. 
nr. 2201542 (tweedaagse module): Mercure Hotel 
Amsterdam West en OLVG locatie West te Amsterdam. 

 
Kosten nr. 2201541 (driedaagse module): € 765,- resp.  

€ 688,- met NPi-kortingskaart.        
nr. 2201542 (tweedaagse module): € 515,- resp.  
€ 460,- met NPi-kortingskaart. 

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl

Voor nadere informatie over 
cursussen, de cursuskalender 

en inschrijfformulieren zie  

www.npi.nl
SPORT- 
GEZONDHEIDSZORG

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN  
OEFENTHERAPIE 

Cursusnr. 2100051  
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera-
peuten. 
 
Data do. 17 feb., do. 17 mrt. en do. middag 12 mei 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 690,- resp. € 620,- met NPi-kortingskaart. 
 
INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN TRAININGSLEER BIJ DE 
REVALIDATIEPATIËNT 

Cursusnr. 2205831  
Doelgroep: fysiotherapeuten, revalidatiefysiotherapeuten. 
 
Data zie de cursuskalender op www.npi.nl. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 475,- resp. € 425,- met NPi-kortingskaart. 
 
SPORTREVALIDATIE 

Cursusnr. 2200561  
Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten. 
 
Data vr. middag en avond 13 mei en za. 14 mei, vr. middag 

en avond 24 juni en za. 25 juni 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 935,- resp. € 840,- met NPi-kortingskaart. 
 
SPORTREVALIDATIE BIJ KINDEREN 

Cursusnr. 2203651  
Doelgroep: kinderfysiotherapeuten, oefentherapeuten, sport-
fysiotherapeuten. 
 
Data vr. middag en avond 8 apr. en za. 9 apr. 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN 

Cursusnr. 2204581  
Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, sport- 
fysiotherapeuten, oefentherapeuten. 
 
Datum wo. 15 juni 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 255,- resp. € 230,- met NPi-kortingskaart. 
 
 

Sportgezondheidszorg

VERNIEUWD! NIEUW!
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MASTERCLASS ‘LIESPIJN BIJ SPORTERS’ 

Cursusnr. 2200621  
Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten. 
 
Data wo. middag en avond 13 apr. en do. 14 apr. 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘SPORTSPECIFIEKE PREVENTIE  
EN REVALIDATIE: EEN KRITISCHE  
BENADERING VANUIT HET PERSPECTIEF  
VAN DUURZAAM PRESTEREN’ 

Cursusnr. 2204011  
Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten. 
 
Datum Online dagdeel, za. 18 juni 2022 en online dagdeel. 
 
Plaats Deels online en een dag in Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 435,- resp. € 395,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘NIEUWE PRINCIPES EN CONCEPTEN 
OVER SPORTREVALIDATIE EN RETURN-TO-PLAY NA 
VOORSTE KRUISBANDLETSELS (ONLINE) 

Cursusnr. 2205181  
Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten. 
 
Datum wo. middag 6 apr. 2022. 
 
Plaats Online. 
 
Kosten € 105,- resp. € 95,- met NPi-kortingskaart. 

Voor nadere informatie over 
cursussen, de cursuskalender 

en inschrijfformulieren zie  

www.npi.nl
SPORT- 
GEZONDHEIDSZORG

Attentie: Voor zowel de moduul ‘Coronaire hartaandoeningen’ 
van de beweegprogramma’s als voor de cursus ‘Hartfalen’ (voor 
eerstelijns fysiotherapeuten) is de eerste cursusdag qua inhoud 
identiek. Deze eerste dag – voorheen de Basisdag ‘Cardiologie’ 
– hoeft u daarom slechts eenmalig te volgen. Indien u zowel 
gaat deelnemen aan de vervolgmoduul ‘Coronaire hartaandoe-
ningen’ als aan de cursus ‘Hartfalen (voor eerstelijns fysiothe-
rapeuten)’, dan hoeft u deze dag slechts eenmalig te volgen. 
 
Module ‘Oncologie’ nr. 2204131 
Doelgroep: fysiotherapeuten die de cursus ‘Beweeg pro gram ma’s 
voor mensen met chronische aandoeningen (deel 1)’ hebben 
gevolgd, alsmede de cursus ‘Oncologische cliënten: fysiothera-
peutische mogelijkheden’ of een vergelijkbare (basis)scholing 
over oncologie en fysiotherapie. 
 
Data vr. middag en avond 1 apr. en za. 2 apr. 2022. 
 
Plaats Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 495,- resp. € 445,- met NPi-kortingskaart. 
 
MASTERCLASS ‘SPORTFYSIOTHERAPEUTISCHE 
KETENDIAGNOSTIEK’ 

Cursusnr. 2205401  
Doelgroep: sportfysiotherapeuten, manueel therapeuten. 
 
Datum do. 2 juni 2022. 
 
Plaats Deels online, deels in Hotel Papendal te Arnhem. 
 
Kosten € 345,- resp. € 310,- met NPi-kortingskaart. 
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NIEUW!

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



NOG ENKELE PLEKKEN VRIJ BIJ
Voor nadere informatie over 

cursussen, de cursuskalender 
en inschrijfformulieren zie  

www.npi.nl
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SCHOUDERKLACHTEN:  
A STATE OF THE ART 
•  24 nov. (middag en avond) en  

25 nov. 2021 
 
DE OVERGANG 
•  26 nov. 2021 
 
GRIP OP (CHRONISCHE) PIJN EN  
VERMOEIDHEID 
• 26 nov. en 10 dec. 2021 
 
LIPOEDEEM: DIAGNOSTIEK EN  
BEHANDELING 
• 26 nov. (middag en avond) en 27 nov. 

(ochtend) 2021 
 
MYOFASCIALE PIJN: DIAGNOSTIEK EN 
BEHANDELING VAN MYOFASCIALE  
TRIGGERPOINTS 
• 26 nov. (incl. avond) en 27 nov. 2021 
 
SARCOPENIE; VOEDING EN TRAINING  
IN DE GERIATRIE 
• 29 nov. 2021 
 
 
BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2):  
MODULE ‘DIABETES MELLITUS’ 
• 1 dec. (middag en avond) en 2 dec. 2021 
 
INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN  
KINDEREN 
• 1 dec. en 22 dec. 2021 
 
BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2):  
MODULE ‘ARTROSE’ 
• 2 dec. (middag en avond) en 3 dec. 2021 
 
MOBILIZING AWARENESS: SENSO- 
MOTORISCHE REËDUCATIE 
• 2 dec. (middag en avond), 3 dec. en  

4 dec. 2021. 
 

 ‘CARDIALE ANATOMIE’ 
• 3 dec. 2021 
 

 HANDTHERAPIE ‘FRACTUREN  
EN LUXATIES’ 
• 4 dec. 2021 
 
VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING  
AWARENESS – 3E TRAP’ 
• 6 dec. (middag en avond), 7 dec. en  

8 dec. 2021 
 

NAJAARS- 
CURSUSSEN 2021

 ‘BEKKENBODEMKLACHTEN NA  
EEN SEKSUEEL TRAUMA’ 
• 1 nov. 2021 
 
NPi-OPLEIDING ‘HANDTHERAPIE’ 
• 2 nov., 10 dec. en 11 dec. 2021, 14 jan., 

15 jan., 16 feb., 16 mrt., 13 apr., 18 mei, 
15 juni, 6 juli en 14 sept. 2022 

 
BEWEGEN EN BEWOGEN WORDEN; BE-
NADERINGSWIJZEN VAN MENSEN MET 
EEN PSYCHIATRISCHE AANDOENING   
• 6 nov. en 17 nov. 2021 
 
THORACALE PIJNSYNDROMEN 
• 9 nov. 2021 (middag en avond) 
 
HOOFDPIJN BIJ KINDEREN 
• 10 nov. en 8 dec. 2021 
 
VAARDIGHEIDSTRAINING NEK /  
THORAX / SCHOUDER / ELLEBOOG 
• 10 nov., 24 nov. en 8 dec. 2021 
 

 ‘FYSIOTHERAPIE BIJ HEMATO- 
ONCOLOGISCHE ZIEKTEBEELDEN’ 
• 13 nov. 2021 
 
LYMFE-CASUÏSTIEK 
• 15 nov. 2021 
 
METEN EN TESTEN IN DE  
ONCOLOGISCHE PRAKTIJK 
• 17 nov. en 8 dec. 2021 
 
SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN 
• 17 nov. 2021 
 
PRAKTIJKCURSUS HYDROTHERAPIE; 
CASUS-GESTUURDE INTERVENTIE- 
TACTIEKEN 
• 19 nov. (incl. avond), 20 nov., 26 nov. 

(incl. avond) en 27 nov. 2021 
 
VERVOLGCURSUS ‘FUNCTIESTOORNIS-
SEN VAN DE BEKKENBODEM IN RELATIE 
TOT DE DARM’ 
• 19 nov. (incl. avond) en 20 nov. 2021 
 
ONDERBEEN-, ENKEL- EN VOET-
KLACHTEN: A STATE OF THE ART 
• 19 nov. (middag en avond) en 20 nov. 

2021 
 
PATROONHERKENNING: NEK EN HOOFD 
•  23 nov. (middag en avond) 2021 
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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 
 
vimeo.com/npi
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cursussen, de cursuskalender 
en inschrijfformulieren zie  
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NAJAARS- 
CURSUSSEN 2021

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING  
AWARENESS - 5E TRAP’ 
• 9 dec. (middag en avond), 10 dec. en  

11 dec. 2021 

 ‘MOTORISCH ZELFBEELD BIJ  
KINDEREN MET EN ZONDER DCD’ 
• 10 dec. 2021 
 
KNIEKLACHTEN: A STATE OF THE ART 
• 10 dec. (middag en avond) en 11 dec. 

2021 
 

 HANDTHERAPIE ‘DE KINDERHAND’ 
• 11 dec. 2021 
 

 ‘INSPANNINGSFYSIOLOGIE VAN 
KRACHTTRAINING: A STATE OF THE ART’ 
• 15 dec. 2021 
 

  ‘FYSIEKE ACTIVITEIT VOOR DE  
OLDER LOW PHYSICAL PERFORMER 
(OLOPP)’ 
• 16 dec. (middag en avond) en 17 dec. 

2021 
 

 ‘FYSIOTHERAPEUTISCHE   
INTERVENTIES BIJ BEADEMDE (EN  
WEANENDE) ICU ACQUIRED WEAKNESS 
PATIËNTEN’ 
• 17 dec. 2021 
 
EXERCISE TRAINING BIJ MENSEN  
MET EEN LONGAANDOENING 
• 17 dec. 2021 (incl. avond) 
 
VERDIEPINGSCURSUS ‘VALLEN  
VERLEDEN TIJD’ 
• 18 dec. 2021 

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

 masterclass     nieuw 



Zet in je MijnNPi omgeving bij abonnementen  
Klantenpanel op 'ja'

Doe mee  
met het  

NPi- 
klanten- 

panel 

Klantenpanel  
Wij zijn benieuwd naar jouw mening over ons 
aanbod diensten en producten en horen graag 
hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. 
Niemand weet dat beter dan onze klanten.  

Ga naar MijnNPi -  
Mijn Voorkeuren,          
geef je scholingsvoorkeuren op en 
maak kans op NPi-kortingscoupons.


