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Wekelijks Nieuws

Internationaal onderzoek naar schouderbreuken

Bron: Medicalfacts, 27 september 2019
Drie Utrechtse ziekenhuizen starten nog dit jaar een internationaal onderzoek naar de
beste behandeling bij schouderbreuken. Het onderzoek is samen met ziekenhuizen in
Luzern en Chur (Zwitserland) opgezet. Over twee jaar weten we dan veel beter welke
behandeling bij welk type schouderbreuk het beste resultaat oplevert.

Beginnen alzheimer en reuma met een ontstoken gebit?

Bron: De Volkskrant, 27 september 2019
Is een nietige mondbacterie de reden waarom we worden getroffen door alzheimer, reuma
en aderverkalking? De bewijzen daarvoor beginnen zich op te stapelen. Plannen voor
speciale tandpasta’s, vaccins en mondzorgprogramma’s trouwens ook.

Valpreventie valt of staat met goede samenwerking in de wijk

Bron: Alles over sport, 27 september 2019
In Nederland vallen dagelijks honderden ouderen met soms ingrijpende gevolgen. Om het
risico hierop te beperken zijn valpreventieprogramma’s ontwikkeld. Ouderen ontwikkelen in
die programma’s niet alleen meer kracht en een betere balans maar ook leren ze de
risicofactoren te (her)kennen.

Nieuwe cursus: Kinderfysiotherapie bij kinderen met
pulmonale aandoeningen
1 en 15 november
In deze nieuwe tweedaagse cursus worden de meest voorkomende longaandoeningen bij
kinderen behandeld. (patho)fysiologie, medische en paramedische diagnostiek en
behandeling staan in deze cursus voor kinderfysio- en oefentherapeuten centraal.

https://twitter.com/paramedisch
https://www.facebook.com/paramedisch
https://www.linkedin.com/company/nederlands-paramedisch-instituut
https://www.instagram.com/paramedisch/
https://vimeo.com/npi
https://www.medicalfacts.nl/2019/09/27/internationaal-onderzoek-naar-schouderbreuken/
https://www.volkskrant.nl/de-gids/beginnen-alzheimer-en-reuma-met-een-ontstoken-gebit~b8300425/
https://www.allesoversport.nl/artikel/valpreventie-valt-of-staat-met-goede-samenwerking-in-de-wijk/
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/626-kinderfysiotherapie-bij-kinderen-met-pulmonale-aandoeningen
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/626-kinderfysiotherapie-bij-kinderen-met-pulmonale-aandoeningen


Spelen en bewegen basis voor gezonde ontwikkeling

Bron: Vakblad Vroeg, 26 september 2019
Kinderen die voldoende kunnen spelen en bewegen, ontwikkelen een brede basis aan
motorische vaardigheden. Daardoor krijgen ze meer plezier in bewegen en zullen ze het
vaker doen, wat een positief effect heeft op de gezondheid.

Opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ voor
algemeen practicus én psychosomatisch fysio- en
oefentherapeut.
Start: woensdag 30 oktober
De opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’, die op 30 oktober van start
gaat, is zowel interessant voor de algemeen practicus als voor psychosomatisch fysio- en
oefentherapeuten. Deze opleiding is door eerdere deelnemers beoordeeld met maar liefst
een 8,6 gemiddeld.

Wees kritisch op vochtbeperking bij hartfalen

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 23 september 2019*
Dorst bij patiënten met hartfalen is gerelateerd aan vochtbeperking en de dosis lisdiuretica
die zij gebruiken. De patiënten dachten zelf dat zout of kruidig eten de belangrijkste
oorzaak was van hun dorst. *Voor deze bron moet worden betaald.

Congres ’De overgang'

Vrijdag 13 december
Als fysio-, oefen- of ergotherapeut kunt u een belangrijke rol spelen bij het signaleren van
overgangsklachten. Adequaat kunnen doorverwijzen naar en samenwerken met andere
disciplines is daarbij van groot belang. In dit congres komen de nieuwste ontwikkelingen
ten aanzien van het behandelen van de overgangsklachten op verschillende terreinen aan
bod.

Hoe weet je wanneer er iets mis is met je urine?

Bron: Nu.nl, 26 september 2019
Blaasontsteking, zwangerschap, suikerspiegel of problemen met de nieren: er is veel af te
lezen uit onze urine. Maar hoe weet je wanneer er iets mis is? Huisarts Edwin de Vaal (47)
geeft antwoord.

Nieuw: Masterclass ‘Hoofd-halslymfoedeem’ voor orofaciaal
fysiotherapeuten
Maandag 9 december
Orofaciaal fysiotherapeuten worden in toenemende mate geconfronteerd met lymfoedeem 
in het hoofd-halsgebied als gevolg van chirurgische en hoofd-hals-oncologische 
behandelingen. De orofaciaal fysiotherapeut die niet geschoold is als oedeem-
fysiotherapeut kan zich met behulp van deze masterclass verdiepen in de diagnostiek en 
behandeling van zowel extern als intern lymfoedeem in het hoofd-halsgebied.

https://www.vakbladvroeg.nl/spelen-en-bewegen-basis-voor-gezonde-ontwikkeling/
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/570-opleiding-procesmatige-adem-en-ontspanningstherapie-2005111
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/570-opleiding-procesmatige-adem-en-ontspanningstherapie-2005111
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/570-opleiding-procesmatige-adem-en-ontspanningstherapie-2005111
https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/wees-kritisch-op-vochtbeperking-bij-hartfalen
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/644-congres-de-overgang-1905721
https://www.nu.nl/gezondheid/5997662/hoe-weet-je-wanneer-er-iets-mis-is-met-je-urine.html?redirect=1
https://www.npi.nl/nieuws/8406-nieuw-masterclass-hoofd-halslymfoedeem-voor-orofaciaal-fysiotherapeuten
https://www.npi.nl/nieuws/8406-nieuw-masterclass-hoofd-halslymfoedeem-voor-orofaciaal-fysiotherapeuten


Kostprijsonderzoek paramedische zorg van start

Bron: Nieuwsbericht KNGF, 26 september 2019
Naar aanleiding van de uitkomsten van de eerder dit jaar verschenen NZa Monitor
Paramedische Zorg en de recent gemaakte bestuurlijke afspraken laten het KNGF, het
Paramedisch Platform Nederland, de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en
Zorgverzekeraars Nederland gezamenlijk een kosten/kostprijsonderzoek uitvoeren voor de
paramedische zorg. Voor dit onderzoek is de medewerking van individuele praktijken
essentieel.

Wat bruine en witte vetcellen ons kunnen leren over obesitas

Bron: Persbericht LUMC, 25 september 2019
Eline Kuipers verdiepte zich de afgelopen jaren in de stofwisseling van vetcellen. In haar
proefschrift, dat ze verdedigde op 25 september, beschrijft ze wat deze cellen ons kunnen
leren over obesitas en de bestrijding daarvan.

Masterclass 'SMWJC 2019’ over sportgerelateerde enkelletsels
door keynote spreker en thema-expert prof.dr. Eamonn
Delahunt
27 november
Eamonn Delahunt (foto) is een internationale autoriteit op het terrein van onderzoek en
behandeling van (complexe) enkelpathologie bij sporters. Hij is een ervaren
sportfysiotherapeut, keynote-spreker van het SMWJC-congres, hoogleraar aan de
University College Dublin School of Public Health, Physiotherapy and Sports Science en
medevoorzitter van het International Ankle Consortium.

Brede inspanning nodig voor duurzame concurrentie
reumageneesmiddelen
Bron: EZ Press, 25 september 2019
Het aflopen van patenten en de toetreding van concurrerende geneesmiddelen heeft
geleid tot dalingen van de netto-inkoopprijzen van drie belangrijke middelen tegen reuma,
de zogenaamde TNF- alfaremmers. Ziekenhuizen hebben hierdoor fors kunnen besparen
op de inkoop van deze medicijnen.

DSW verhoogt zorgpremie met 6 euro, verwacht kleinere
stijging bij andere
Bron: NOS Nieuws, 24 september 2019
Zorgverzekeraar DSW verhoogt volgend jaar de premie van de basisverzekering met 6
euro tot 118 euro per maand. De prijsstijging is volgens DSW onder meer noodzakelijk
vanwege hogere zorgkosten.

https://www.kngf.nl/actueel/nieuws/2019/september/kostprijsonderzoek.html
https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2019/September/witte-bruine-vetcellen/
https://www.npi.nl/nieuws/8663-masterclass-smwjc-2019-over-sportgerelateerde-enkelletsels-door-keynote-spreker-en-thema-expert-prof-dr-eamonn-delahunt
https://www.npi.nl/nieuws/8663-masterclass-smwjc-2019-over-sportgerelateerde-enkelletsels-door-keynote-spreker-en-thema-expert-prof-dr-eamonn-delahunt
https://www.npi.nl/nieuws/8663-masterclass-smwjc-2019-over-sportgerelateerde-enkelletsels-door-keynote-spreker-en-thema-expert-prof-dr-eamonn-delahunt
https://www.ezpress.eu/nieuws/39149/Brede-inspanning-nodig-voor-duurzame-concurrentie-reumageneesmiddelen/Gezondheid-Medisch
https://www.ezpress.eu/nieuws/39149/Brede-inspanning-nodig-voor-duurzame-concurrentie-reumageneesmiddelen/Gezondheid-Medisch
https://nos.nl/artikel/2303083-dsw-verhoogt-zorgpremie-met-6-euro-verwacht-kleinere-stijging-bij-andere.html
https://nos.nl/artikel/2303083-dsw-verhoogt-zorgpremie-met-6-euro-verwacht-kleinere-stijging-bij-andere.html


Bron: Skipr, 24 september 2019
Mensen die na darmkanker meer bewegen en gezonder eten, ervaren een betere kwaliteit
van leven dan hun lotgenoten die dit niet doen. Patiënten krijgen echter vaak geen of
weinig voorlichting over leefstijl en voeding.

Snijzaaldagen. Onderbeen, enkel, voet, knie.

9 en 23 november
Tijdens deze snijzaaldagen worden anatomische, biomechanische en kinesiologische
aspecten in relatie gebracht met het fysieke functioneren en het klinisch onderzoek van de
cliënt. Telkens zal het uitgangspunt liggen bij het anatomisch substraat, zowel in vivo als in
situ op de snijzaal. Korte theoretische inleidingen worden gevolgd door demonstraties en
snijzaalpractica.

Twee onbekende erectiestoornissen verminderen kwaliteit van
leven
Bron: Medicalfacts, 24 september 2019
Slaap-gerelateerde pijnlijke erecties en meer dan vier uur aanhoudende erecties zijn twee
onbekende en zeldzame erectiestoornissen, die grote invloed hebben op de kwaliteit van
leven en op het seksleven van de mannen die eraan leiden. Een bepaald
spierontspannend geneesmiddel kan ervoor zorgen dat patiënten minder last hebben van
de pijn die veroorzaakt wordt door de nachtelijke erecties.

“Taboe over psychische problemen blijft groot”

Bron: Nieuwsblad.be, 23 september 2019
Bijna een kwart van alle Vlamingen die al met psychische problemen te kampen hadden,
praat daar niet over met vrienden of familieleden. Dat blijkt maandag uit een groot
onderzoek van gezondheidsfonds CM en Universiteit Gent.

Fysiotherapie bij nek- en armpijn. Bekijk de videotrailer.

Dinsdagmiddag en -avond 26 november 2019
Na de cursus is de deelnemer in staat om diverse cervicobrachiale pijnklachten te
herkennen en uitgangspunten te formuleren voor de fysiotherapeutische begeleiding en
behandeling.

Mentaal fit en actief door te fietsen

Bron: Medicalfacts, 23 september 2019
Dat fietsen ervoor zorgt dat je fysiek in shape bent, is algemeen bekend. Maar tijdens het
fietsen gebeurt er ook veel in ons hoofd. Je wordt er mentaal fitter door. Regelmatig fietsen
heeft een positieve invloed op je denkvermogen, creativiteit en emoties.

'Informatie over leefstijl helpt, maar wordt weinig gegeven'

https://www.npi.nl/nieuws/8715-snijzaaldagen
https://www.medicalfacts.nl/2019/09/24/twee-onbekende-erectiestoornissen-verminderen-kwaliteit-van-leven/
https://www.medicalfacts.nl/2019/09/24/twee-onbekende-erectiestoornissen-verminderen-kwaliteit-van-leven/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190923_04622484
https://www.npi.nl/nieuws/8196-fysiotherapeutische-mogelijkheden-bij-cervicobrachiale-pijnklachten
https://www.medicalfacts.nl/2019/09/23/mentaal-fit-en-actief-door-te-fietsen/


Hoe belangrijk is sporten voor mensen met een fysieke
beperking?
Bron: ZonMW Mediator, 23 september 2019
‘Be active’ en ‘sporten doet iets met je’. De slogans van de Nationale Sportweek en de
European Sport Week, die deze maand worden gehouden, zijn duidelijk: sporten is goed
voor je. Maar als je een fysieke beperking hebt, is ‘gewoon’ sporten niet altijd mogelijk.

Samenstelling: 
Lonneke van Berkel
Nick Muhren
Veerle Neele
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