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Contactpersoon bij het NPi 
voor regionale en de incompanycursussen
Frans Lanting, coördinator Deskundigheidsbevordering
Tel.: 06-15861950, e-mail: frans.lanting@npi.nl

Heeft u als afdeling of regio een
gezamenlijke opleidingsbehoefte?

Het NPi
komt naar je toe!

Dan is een incompanycursus
een goede keuze!
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Voor scholingsactiviteiten waarbij het maximum aantal 
deelnemers is bereikt kan digitaal worden aangemeld voor
de wachtlijst door te klikken op de knop ‘Wachtlijst’ die u
aantreft bij de desbetreffende scholingsactiviteit. Degenen
die zich digitaal 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: zijn uw adres- of e-mailgegevens veranderd, 
dan kunt u dat zelf aanpassen op www.MijnNPi.nl

WACHTLIJST

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 5

Vanaf januari 2018 is de nieuwe 
MijnNPi-omgeving live gegaan met 
veel voordelen. Zie www.MijnNPi.nl
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(mei en november) een alternerende kwartaaluitgave.
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vinden op de website van het NPi:  www.npi.nlC
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Optimaal maatwerk,
gebruiksgemak en
extra voordelen

VOORWOORD

Sinds januari 2018 kunnen we u optimaal maatwerk leveren via 
de persoonlijke landingspagina, MijnNPi. Hier heeft u zicht op uw
inschrijvingen, abonnementen, cursushistorie, wachtlijsten, et 
cetera. Door uw interessegebieden aan te geven, kunt u mede op
basis van uw cursushistorie en specifieke voorkeuren (bijvoorbeeld
over onderwijsvorm, regio, dagdelen) advies op maat ontvangen.
Deze nieuwe opzet van MijnNPi biedt u meer personalisatie, meer
maatwerk en meer gebruiksgemak.

Het NPi heeft veel trouwe klanten en hen bieden wij graag een 
extra voordeel. Naast de vertrouwde kortingskaarten hebben wij
bonuspakketten geïntroduceerd. De inhoud van een bonuspakket
is afhankelijk van uw bestedingen. Via de bonuspakketten krijgt 
u toegang tot onder meer video-snippets en de nieuwe applicatie
‘Kennis in Beweging’. Via deze applicatie stelt u vragen over 
diagnostiek en behandeling, of bekijkt u reeds gestelde vragen 
en antwoorden. Het is een handig hulpmiddel waarmee u in de
praktijk snel even wat achtergrondinformatie vindt, bijvoorbeeld
het protocol van een specifieke test.

De kortingskaarten blijven als vanouds handig; ze zijn, net als de
NPi-service, ook in 2018 en 2019 voor KNGF-leden zonder extra
kosten te verkrijgen. Hiervoor hoeft u alleen een account aan te
maken via npi.nl/mijnnpi.

De afgelopen vijf jaar hebben jaarlijks gemiddeld ruim 4.300 thera-
peuten één of meerdere cursussen bij het NPi gevolgd. Jaarlijks
waren er circa 6.000 cursusinschrijvingen. In 2017 volgde 80% van

Het NPi biedt u lifelong learning, vanaf uw afstuderen tot na uw
pensioen. U kunt bij ons terecht voor wetenschappelijke informa-
tievoorziening en voor deskundigheidsbevordering. In dit scho-
lingsprogramma en via de website ziet u een overzicht van alle
mogelijkheden. We hebben de opleidingen gerangschikt in tien
themagebieden, met leerlijnen voor opleidingen op verschillende
niveaus (post-HBO elementair, verdieping en masterclasses). 
Dit maakt het NPi-scholingsaanbod samenhangend en compleet.

de cursisten één opleiding, 16% twee opleidingen en 4% meer dan
twee opleidingen. Cursisten geven aan erg tevreden te zijn; in 2017
waardeerden zij de NPi-cursussen met gemiddeld een 8,1. 

In 2017 verzorgde het NPi 170 scholingsactiviteiten, iets minder
dan in voorgaande jaren. Dat was een bewuste keuze omdat we 
extra energie hebben gestoken in innovaties. Deze innovaties 
lagen op verschillende gebieden, zoals: 
• de bouw van de geheel vernieuwde MijnNPi-omgeving; 
• onderwijsvernieuwingen (blended learning, elektronische 

leeromgeving); 
• de vernieuwde NPi-service (nieuwe vormgeving en 

journalistieke schrijfstijl);
• de vernieuwde vormgeving van het wekelijks nieuws, 

de NPi-nieuws app;
• de applicatie ‘Kennis in Beweging’;
• de oefenapp voor patiënten met lymfoedeem. 

Kortom, grote ontwikkelingen waarmee wij eraan willen bijdragen
dat u heel gericht en met veel plezier uw kennis in beweging kunt
houden. 

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



Op 29 september 2017 promoveerde fysiotherapeut en gezond-
heidswetenschapper Anita Stevens aan de Universiteit
Maastricht. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Ready for goal
setting? From a patient-specific instrument to an integrated
method in physiotherapy’. 

Het promotieonderzoek van Anita Stevens focust op drie belang-
rijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg: het gebruik van
meetinstrumenten in de dagelijkse praktijk, het proces van ‘goal
setting’ en patiëntparticipatie. Een veelgebruikt meetinstrument
in de fysiotherapie, de Patiënt Specifieke Klachtenlijst (PSK) is 
samen met patiënten en fysiotherapeuten doorontwikkeld tot een
nieuwe, cliëntgerichte methode voor ‘goal setting’. Op basis van
een kwalitatieve analyse van het PSK-gebruik in de praktijk zijn
verbeterpunten voor de originele PSK geformuleerd, zoals een
duidelijke afnameprocedure en geïntegreerd gebruik in het 
fysiotherapeutisch methodisch handelen (FMH).
De nieuwe Patiënt-Specifieke Goal setting methode (PSG) is 
gebaseerd op een theoretisch gefundeerd praktijkmodel: een 

ALGEMEEN

Goal setting voor doelgerichte en 
cliëntgerichte therapie

DR. ANITA STEVENS
Fysiotherapeut, gezondheidswetenschapper
Docent en onderzoeker, Zuyd Hogeschool

Algemeen8 Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 9

cyclisch proces van probleem verhelderen, opstellen van behan-
deldoelen, formuleren van behandelplan, en evalueren. De patiënt
wordt in elke stap geïnformeerd en gestimuleerd om mee te 
denken en te beslissen. Een aparte stap ‘doelen stellen’ en 
‘behandelplan maken’ zijn toegevoegd, en elementen van shared 
decision making zijn in het ‘behandelplan maken’ geïntegreerd.
De wijze van scoren is omgedraaid: de ‘mogelijkheid tot uitvoeren’
wordt gescoord in plaats van de ‘moeite met uitvoering’. 
Een hogere score betekent dus beter functioneren. Een hand-
leiding en training zijn ontwikkeld voor fysiotherapeuten.

De PSG is getest en geëvalueerd in 18 verschillende eerstelijns -
praktijken, door 52 fysiotherapeuten en 218 patiënten. Uit de 
procesevaluatie blijkt dat de PSG hanteerbaar is in de praktijk,
maar het wordt als een belemmering ervaren dat het (nog) niet is
opgenomen in het elektronisch patiëntendossier. De ervaringen
van patiënten en fysiotherapeuten zijn overwegend positief.
Patiënten voelen zich meer betrokken en meer bewust van de 
therapie. Fysiotherapeuten vinden dat de PSG bijdraagt aan 
doelgericht werken en aan patiëntparticipatie, doordat de patiënt
een meer actieve rol heeft. 

De PSG kan een bijdrage leveren aan doel- en cliëntgericht 
werken en aan het stimuleren van patiëntparticipatie in het goal
setting proces. Het NPi ondersteunt de PSG-implementatie en 
organiseert de praktijkgerichte scholing ‘Goal setting voor doel-
gerichte en cliëntgerichte therapie’ (zie pagina 10). 
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BEHEERSMODELSCHOLING – IN GESPREK OVER
GOEDE ZORG

Cursusnr. 1802871

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

Data zie www.npi.nl/beheersmodel

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 750,- per deelnemer.

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

TOEKOMSTBESTENDIGE FYSIOTHERAPIE (VOORHEEN
‘FYSIOTHERAPIE: KUNST EN KUNDE’)

Cursusnr. 1800745 / 1805282

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Deze cursus kan worden gevolgd als reguliere eendaagse cursus
of als blended learning scholingsactiviteit, bestaande uit een
voorbereiding in een online leeromgeving gevolgd door een 
halve dag contactonderwijs (met een groep van max. 8 fysiothe-
rapeuten en 1 docent), waarin feedback op eigen casuïstiek
wordt gegeven door de docent en de mede-cursisten.

Reguliere cursus (nr. 1800745):
Datum di. middag en -avond 30 oktober 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

Blended learning scholingsactiviteit (nr. 1805282):
Datum di. avond 20 nov. 2018.

Plaats Online thuisvoorbereiding en Conferentiecentrum
Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 115,- resp. € 99,- 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.

GOAL SETTING VOOR DOELGERICHTE EN 
CLIËNTGERICHTE THERAPIE

Cursusnr. 1905441

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, 
ergotherapeuten.

Data di. middagen 15 jan., 12 febr. en 19 mrt. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 440,- resp. € 395,- met NPi-kortingskaart.

CURSUSAANBOD

ALGEMEEN

MOTIVERENDE GESPREKSVOERING BIJ MENSEN 
MET EEN CHRONISCHE AANDOENING

Cursusnr. 1803742

Doelgroep: paramedici.

Data ma. middag en -avond 5 nov. en di. 6 nov. 2018.

Plaats Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen.

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

PRAKTIJKCURSUS HYDROTHERAPIE; 
CASUS-GESTUURDE INTERVENTIE-TACTIEKEN 

Cursusnr.1904431

Doelgroep: fysiotherapeuten,oefentherapeuten.

Data vr. 22 mrt. (incl. avondprogramma), za. 23 mrt, 
vr. 29 mrt. (incl. avondprogramma), za. 30 mrt 2019.

Plaats On Campus te Zwolle.

Kosten € 1240,- resp. € 1115,- met NPi-kortingskaart.

AANDACHT VOOR DE WERKPLEK

Cursusnr. 1802431

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera-
peuten.

Data do. 20 sept. en do. 4 okt. 2018.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek en Bilderberg hotel
De Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 515,- resp. € 460,- met NPi-kortingskaart.

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 11

VERNIEUWD!

NIEUW! De laatste wetenschappelijke 
inzichten op tien themagebieden 
op diverse manieren ontsloten.
Zie www.npi.nl/npiservice
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BASISCURSUS ‘FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE 
BEKKENBODEM IN BREED PERSPECTIEF’

Cursusnr. 1800181

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. 28 sept., za. 29 sept., vr. 1 nov., za. 2 nov. 2018 
(vrijdagen incl. avondprogramma).

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 1.150,- resp. € 1.035,- met NPi-kortingskaart.

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

Cursusnr. 1801081

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

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

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VERVOLGCURSUS ‘FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE
BEKKENBODEM BIJ KINDEREN’

Cursusnr. 1901071

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de NPi-
basiscursus ‘Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed
perspectief’ of de basiscursus ‘Bekkenbodem’ in Amsterdam,
Rotterdam of Breda hebben gevolgd en die in hun praktijk kin-
deren met bekkenbodemdisfuncties willen gaan behandelen.
Voor oefentherapeuten geldt als extra voorwaarde het behalen
van een voldoende resultaat voor de digitale toets.

Data vr. middag en -avond 25 jan., za. 26 jan., 
za. 9 febr. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTERCLASS ‘BEKKENBODEMKLACHTEN 
NA EEN SEKSUEEL TRAUMA’

Cursusnr. 1905101

Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten.

Datum vr. 8 febr. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

CURSUSAANBOD

BEKKEN-
PROBLEMATIEK

MASTER
CLASS

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

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

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

GEGEVENS CURSUSSEN

WACHTLIJST TOETSEN

ABONNEMENTEN FACTUREN

VOORKEUREN SUGGESTIES

VOORDEEL VRAAG EN ANTWOORD

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 13
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CURSUSAANBOD 

HART, VAAT 
EN LONGEN

HARTFALEN (VOOR EERSTELIJNS 
FYSIOTHERAPEUTEN)

Cursusnr. 1802421 / 1802422

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

Indien u na 1-1-2010 de driedaagse scholing Beweeg pro gram -
ma’s (deel 2): module ‘Coronaire hartaandoeningen’ heeft 
gevolgd, heeft u vrijstelling voor dag 1 en dient u zich in te
schrijven voor de tweedaagse cursus ‘Hartfalen (voor eerste-
lijns therapeuten)’. Heeft u de module ‘Coronaire hartaandoe-
ningen’ niet gevolgd, dan dient u zich in te schrijven voor de
driedaagse cursus.

Hartfalen, driedaagse cursus voor eerstelijns 
fysiotherapeuten (nr. 1802421):
Data vr. 14 sept., vr. 12 okt. (incl. avondprogramma) 

en za. 13 okt. 2018.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

Hartfalen, tweedaagse cursus voor eerstelijns 
fysiotherapeuten (nr. 1802422):
Data vr. 12 okt. (incl. avondprogramma) en za. 13 okt. 2018.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 600,- resp. € 540,- met NPi-kortingskaart.

PERIFEER ARTERIEEL VAATLIJDEN EN TRAINING

Cursusnr. 1800473 / 1800474

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data nr. 1800473: wo. 19 sept. en vr. 9 nov. 2018.
nr. 1800474: wo. 19 sept. en vr. 7 dec. 2018.

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

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

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN TRAININGSLEER 
BIJ DE ZIEKENHUISPATIËNT

Cursusnr. 1805211

Doelgroep: De cursus is bedoeld voor zowel startende als 
ervaren ziekenhuisfysiotherapeuten.

Data do. 15 nov. en do. 29 nov. 2018 
(geen avondprogramma’s).

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 475,- resp. € 425,- met NPi-kortingskaart. Leden
van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis
Fysiotherapie (NVZF) krijgen 15% korting.

FYSIOTHERAPIE OP DE 
INTENSIVE CARE-AFDELING

Cursusnr. 1800701

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Ingangsniveau: De cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten die
sinds kort op een Intensive Care-afdeling werken, geïnteres-
seerd 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. 14 dec. (incl. avondprogramma) en za. 15 dec. 2018.
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 Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 600,- resp. € 540,- met NPi-kortingskaart.

COPD EN ASTMA     

Cursusnr. 1800022

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ziekenhuis-
fysiotherapeuten.

Data vr. 5 okt. (incl. avondprogramma) en za. 6 okt., 
vr. 7 dec. (incl. avondprogramma) en za. 8 dec. 2018.

Plaats Bilderberg hotel de Buunderkamp te Wolfheze en
Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 1.195,- resp. € 1.075,- met NPi-kortingskaart.

PRAKTIJKDAGEN COPD BEATRIXOORD HAREN

Cursusnr. 1804262

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

Data do. 11 okt. en vr. 12 okt. 2018.

Plaats UMCG Beatrixoord te Haren.

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

AIRWAY CLEARANCE TECHNIEKEN BIJ 
MENSEN MET SPUTUMRETENTIE

Cursusnr. 1803894

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, 
ziekenhuisfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum wo. 14 nov. 2018.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 230,- resp. € 205,- met NPi-kortingskaart.

NIEUW!

VERNIEUWD!



Als sportende kinderen een blessure oplopen, zijn ze tijdelijk
beperkt in hun sportbeoefening. Blessures kunnen groeigerela-
teerd zijn, maar ze kunnen ook ontstaan door overbelasting of
er kan sprake zijn acute sportletsels. Veel blessures bij kinderen
herstellen vanzelf en zonder professionele hulp; het beeld is
zelflimiterend en er is een gunstig beloop. Bij sommige blessu-
res kunnen kinderen baat hebben bij professionele tips over 
tijdelijke aanpassing van de ADL- en sportbelasting. Met een
goed advies blijven zij actief en betrokken bij hun sport. Door
het tijdelijk vermijden van provocerende onderdelen in de 
training krijgt een blessure de kans om te herstellen en is
(para)medische behandeling niet nodig. 

Bij een deel van de kinderen verloopt het herstel van een blessure
anders dan verwacht: het aanpassen van trainingsbelasting leidt
niet tot afname van klachten. Als een interventie, gericht op het op-
heffen van stoornissen, geen verbetering van belastbaarheid geeft
en pijn bij het sporten blijft bestaan, is het tijd voor nadere diagnos-
tiek. Als kinderfysiotherapeut kun je de hulp inroepen van een 
collega sportfysiotherapeut. Als ervaren sportfysiotherapeut kun je
de kinderfysiotherapeut vragen om mee te denken. Zie je mogelijk
medische oorzaken van de klachten over het hoofd? Zijn er mis-
schien onderliggende factoren in de motorische ontwikkeling, in
het gezin of op school die herstel in de weg staan? Het verbinden
van de verschillende domeinen binnen de fysiotherapie kan nieuwe
aanknopingspunten bieden voor behandeling en begeleiding van

KINDEREN

Wie doet de diagnostiek van 
sportblessures bij kinderen?

DRS. ESTHER SCHOOTS
Sportarts
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sportende kinderen. Op basis van de informatie die verkregen wordt
uit een gerichte anamnese, onderzoek en analyse kunnen het kind
en de ouders goed geïnformeerd worden en kan een adequaat 
behandeltraject worden ingezet.

Als dit interdisciplinair fysiotherapeutisch overleg niet leidt tot
nieuwe gezichtspunten, kun je ook overwegen samen te werken
met een sportarts. Na overleg met de huisarts kan het kind worden
verwezen naar het spreekuur van de sportarts. Een andere optie is
om na verwijzing via de huisarts kinderen met langer bestaande
sportgerelateerde klachten samen te zien met een sportarts. 
Het koppelen van het functionele (ICF) referentiekader van de fysio-
therapeut aan het medisch diagnostische (ICD) referentiekader van
de sportarts biedt voordelen voor de patiënt, maar ook voor de
zorgverleners. Gezamenlijke consultvoering leidt over en weer tot
inzicht in elkaars competenties en zienswijzen. De praktijk leert 
dat je vaak in één afspraak zonder aanvullende specialistische 
diagnos tiek tot een sluitende diagnose en een plan voor adequate 
therapie kunt komen. Bij de patiënt en de ouders ontstaat minder
‘ruis’ over belangrijke vragen als ‘Wat heb ik?’, ‘Wat is de oorzaak?’
en ‘Wat kan ik eraan doen?' wanneer de fysiotherapeut en de sport-
arts tijdens een consult samen de informatie verstrekken en daar-
mee op een lijn zitten. Overleg eens met collega’s over de optie om
zo’n ‘anderhalvelijns spreekuur’ in jouw regio te organiseren voor
díe patiënten bij wie dat meerwaarde heeft. 
Samen beter worden? Dat wil toch iedereen.

Binnen de kinderfysiotherapie is er nog relatief weinig aandacht
voor sportblessures terwijl ze toch een belangrijk aandeel hebben
in de klachten aan het bewegingsapparaat bij kinderen. De NPi-
cursus ‘Sportblessures bij kinderen’ gaat specifiek in op de 
diagnostiek en behandeling van sportblessures bij kinderen, 
met aandacht voor de samenwerking tussen gespecialiseerde 
fysiotherapeuten en sportartsen.
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INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN KINDEREN

Cursusnr. 1801052

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, sportfysio-
 therapeuten, oefentherapeuten, revalidatiefysiotherapeuten.

Data wo. 5 sept. en wo. 26 sept. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN

Cursusnr. 1804582

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Datum do. 6 sept. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTREVALIDATIE BIJ KINDEREN

Cursusnr. 1803651

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten, oefentherapeuten, 
sportfysiotherapeuten.

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

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIES 
BIJ KINDEREN MET OVERGEWICHT

Cursusnr. 1804651

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, 
sportfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 22 nov. en vr. 23 nov. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘MOTORISCH ZELFBEELD
BIJ KINDEREN MET EN ZONDER DCD’

Cursusnr. 1805191

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten,
kinderergotherapeuten.

Datum vr. 5 okt. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

CURSUSAANBOD

KINDEREN

Kinderen

MASTER
CLASS
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OPLEIDING ‘OEDEEM-
FYSIOTHERAPIE’

Cursusnr. 1900851

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data do. 27 sept., vr. 28 sept., za. 29 sept, wo. 7 nov., 
do. 8 nov., vr. 9 nov., za. 10 nov. 2018, do. 17 jan.,
vr. 18 jan., za. 19 jan. 2019. 

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 2.995,- resp. € 2.695,- met NPi-kortingskaart.

LIPOEDEEM: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

Cursusnr. 1804802

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

Datum za. 24 nov. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

ZELFMANAGEMENT BIJ LYMFOEDEEM – 
TEACH THE TEACHER 

Cursusnr. 1904701

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten, huidtherapeuten.

Data vr. middag en -avond 11 jan., za. 12 jan. 
en za. 2 febr. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

PRAKTIJKDAGEN LYMFOLOGIE   

Cursusnr. 1804754 / 1804755

Doelgroepen: oedeemfysiotherapeuten en huidtherapeuten.

Data nr. 1804754: di. 18 sept. en wo. 19 sept. 2018.
nr. 1804755: di. 9 okt. en wo. 10 okt. 2018.

Plaats Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

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

ONCOLOGISCHE CLIËNTEN: FYSIOTHERAPEUTISCHE
MOGELIJKHEDEN

Cursusnr. 1803033

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data za. 22 sept., vr. middag en -avond 5 okt. en 
za. 6 okt. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

CURSUSAANBOD

LYMFOLOGIE EN 
ONCOLOGIE

BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET 
CHRONISCHE AANDOENINGEN (DEEL 2): 
MODULE ‘ONCOLOGIE’

Cursusnr. 1904131

Doelgroep: fysiotherapeuten die de cursus ‘Beweeg programma’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 18 jan. en za. 19 jan. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

BEHOUD VAN FYSIEKE FITHEID TIJDENS
CHEMOTHERAPIE

Cursusnr. 1804351

Doelgroep: fysiotherapeuten.

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

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

• heeft de opleiding ‘Oncologiefysiotherapie’ van Avans+ 
afgerond;

• heeft de masterclass ‘Oncologische revalidatie’ én de module
‘Medische oncologie en fysiotherapie’ (van Avans+) afgerond;

• heeft ‘Herstel en Balans’ scholing (van het IKNL) gevolgd.

Data vr. 14 dec. en za. ochtend 15 dec. 2018.

Plaats De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht.

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

FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE ZORG 
BIJ KANKER

Cursusnr. 1805042

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

Datum vr. 2 nov. 2018.

Plaats Hotel Bergse Bossen te Driebergen.

Kosten € 250,- resp. € 225,- met NPi-kortingskaart.
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Op 19 december 2017 promoveerde fysiotherapeut Jasper Bier
aan het ErasmusMC, afdeling huisartsengeneeskunde. De titel
van zijn proefschrift luidt: ‘Treating Spinal Pain’.

Nekpijn en rugpijn zijn veelvoorkomende klachten, zowel in
Nederland als wereldwijd. Uit de patiëntenbestanden van de 
huisartsen blijkt dat bijna 2 miljoen Nederlanders nek- en/of 
rugpijnklachten hebben. In de eerstelijns fysiotherapie zien we dat
ongeveer 10% van de patiënten met pijnklachten over de nekregio
komt en 8% met pijnklachten betreffende de onderrug.

De zorg voor patiënten met nekpijn en rugpijn is op dit moment
veelal een ‘stepped care’ benadering. De eerste stap, volgens de
huidige richtlijnen, is dat deze patiënten van de huisarts het advies
krijgen gedoseerd in beweging te blijven. Het blijven bewegen
wordt vaak farmacologisch ondersteund met pijnstillers. Wanneer
dit beleid onvoldoende effect heeft, volgt de verwijzing naar een 
fysiotherapeut. Wanneer ook dit onvoldoende effect heeft, wordt

meer gekeken naar psychosociale factoren die het herstel mogelijk
in de weg staan en indien relevant wordt hierop gehandeld met een
verwijzing voor bijvoorbeeld gedragsmatige therapie.

In 2008 is in Engeland de STarT Back Tool ontwikkeld. Tijdens zijn
promotieonderzoek heeft Jasper Bier dit instrument in het Neder-
lands gevalideerd. Het instrument heeft als doel de patiënt met
lage-rugpijn in een vroege fase te categoriseren als een patiënt
met laag, midden of hoog risico op chroniciteit. Daarbij is het 
belangrijkste doel deze patiënten de zorg te bieden die, op basis
van het risicoprofiel, het meest passend is. Hiermee wordt de stap
gezet van ‘stepped care’ naar ‘stratified care’.

De STarT Back Tool is ook 'vertaald' naar de nekregio, om tevens 
bij patiënten met nekklachten deze prognosestelling te kunnen
maken en passende zorg te kunnen bieden. In een vervolgonder-
zoek is daarbij ook gekeken naar de huidige zorg voor patiënten
met nekpijn- of lage-rugpijnklachten. De ‘usual care’ is vergeleken
met de geadviseerde zorg volgens de STarT Back Tool. Hieruit
kwam naar voren dat veel huisartsen en fysiotherapeuten over-
behandelen; zij bieden, gemiddeld genomen, meer zorg dan 
volgens de STarT Back Tool nodig is.

Vervolgonderzoek moet beoordelen of het implementeren van 
de STarT Back Tool in Nederland leidt tot sneller herstel tegen 
lagere zorgkosten.

Meer informatie over de onderzoeken naar de STarT Back Tool en
de andere onderzoeken die Jasper Bier heeft gedaan, vindt u in zijn
proefschrift, dat u downloadt op www.jasperbier.nl/proefschrift.

MUSCULOSKELETAAL

Van ‘stepped care’ naar ‘stratified
care’ voor mensen met nekpijn en
lage-rugpijn
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DR. JASPER BIER
Fysiotherapeut



MUSCULOSKELETALE PIJNKLACHTEN

Cursusnr. 1905081

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

Datum di. middag en -avond 26 mrt. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

SNIJZAALDAG SCHOUDER

Cursusnr. 1803661

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum za. 29 sep. 2018.

Plaats UMC Utrecht, universiteitsgebouw ‘Stratenum’ te
Utrecht.

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

PATROONHERKENNING: SCHOUDER EN ELLEBOOG

Cursusnr. 1802761

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

Datum vr. 28 sept. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

SCHOUDERPIJNSYNDROMEN

Cursusnr. 1903761

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

Data do. 28 mrt. en do. 11 apr. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

ELLEBOOGKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1800791

Doelgroep: fysiotherapeuten, handtherapeuten, manueel 
therapeuten, sportfysiotherapeuten.

Data vr. 9 nov. en vr. 16 nov. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

PATROONHERKENNING: LAGE-RUG EN HEUP/LIES

Cursusnr. 1802741

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

CURSUSAANBOD

MUSCULOSKELETAAL

Datum vr. 7 dec. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

KNIEPIJNSYNDROMEN

Cursusnr. 1803871

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, sportfysio-
therapeuten.

Datum do. 15 nov. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

VAARDIGHEIDSTRAINING LAGE-RUG / HEUP / KNIE

Cursusnr. 1903411

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data wo. 9 jan., wo. 30 jan. en wo. 13 febr. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

ONDERBEEN-, ENKEL- EN VOETKLACHTEN: 
A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1803731

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel
therapeuten, oefentherapeuten, podotherapeuten.

Data wo. middag en -avond 3 okt. en do. 4 okt. 2018.

Plaats Postillion Hotel Utrecht Bunnik te Bunnik.

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

AUTO-ADAPTIEVE PROTHESIOLOGIE

Cursusnr. 1905351

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, revalidatie-
fysiotherapeuten.

Data do. 7 febr. en do. 7 mrt. 2019.

Plaats Sint Maartenskliniek te Nijmegen.

Kosten € 345,- resp. € 310,- met NPi-kortingskaart.

MASTERCLASS HANDTHERAPIE 
‘BRAIN AND HAND’

Cursusnr. 1805421

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeuten.

Datum vr. 5 okt. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender

en inschrijven zie

www.npi.nl
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MASTERCLASS ‘HALSWERVELKOLOM 
GERELATEERDE NEK- EN HOOFDPIJN, 
DUIZELIGHEID EN OORSUIZINGEN

Cursusnr. 1805061

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

Datum vr. 12 okt. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTERCLASS HANDTHERAPIE ‘EARLY 
ACTIVE NABEHANDELING VAN 
FLEXORPEESLETSELS’

Cursusnr. 1805381

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeuten.

Datum za. 24 nov. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS HANDTHERAPIE 
‘DE KINDERHAND’

Cursusnr. 1805431

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeuten.

Datum za. 8 dec. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

KLINISCH-NEUROLOGISCH 
ONDERZOEK

Cursusnr. 1802411

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten.

Data za. 6 okt., vr. middag en -avond 21 dec. en za. ochtend
22 dec. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

NEUROREVALIDATIE/CVA

Cursusnr. 1902641

Doelgroep: deze cursus is primair bedoeld voor fysiotherapeuten
en oefentherapeuten. Het werken met CVA-patiënten is een
voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de cursus.

Data 20 contactdagen verdeeld over de periode september
2018 – mei 2019.

Plaats De praktijkdagen vinden plaats in Revalidatiecentrum

CURSUSAANBOD

MUSCULOSKELETAAL

Musculoskeletaal, Neurologie

de Hoogstraat in Utrecht; de vier centrale theorie-
dagen worden in Hotel de Bilderberg te Oosterbeek
georganiseerd.

Kosten € 4.700,- resp. € 4.230,- met NPi-kortingskaart.

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

Cursusnr. 1805091

Doelgroep: therapeuten die de cursus ‘Neurorevalidatie/CVA’,
‘Neurorevalidatie/CVA/Ergotherapie’ of de Inhaalcursus
‘Neurorevalidatie/CVA’ succesvol hebben afgerond en de kennis
over de arm/hand-training uit deze cursus paraat hebben. 
Het werken met CVA-patiënten is een voorwaarde om deel te
kunnen nemen aan de cursus.

Datum vr. 28 sept. 2018.

Plaats De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht.

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

IEDEREEN IS ANDERS: OMGAAN MET PSYCHOLOGISCHE
FACTOREN VAN CVA-PATIËNTEN 
TIJDENS DE REVALIDATIE

Cursusnr. 1804731

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen.

Data do. middag 1 nov. en do. middag 22 nov. 2018. 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-lear-
ning volledig doorlopen te hebben om aan de fysieke
bijeenkomsten deel te kunnen nemen.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTERCLASS  BALANS; EVIDENTIE EN 
TOEPASSING IN DE NEUROREVALIDATIE

Cursusnr. 1804121

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergothera-
peuten die de cursus ‘Neurorevalidatie/CVA’ of de Inhaalcursus
‘Neurorevalidatie/CVA’ hebben gevolgd. Tevens is deelname
mogelijk voor geriatriefysiotherapeuten. Ook is het mogelijk
deel te nemen voor therapeuten die niet de genoemde voorop-
leiding(en) hebben gevolgd maar aantoonbaar door andere cur-
sussen of studie op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen
op het gebied van de neurorevalidatie.

Data do. 4 okt., vr. 5 okt. en za. 6 okt. 2018 (geen avondpro-
gramma’s).

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl
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Mensen verblijven steeds korter in het ziekenhuis en revalideren
in plaats daarvan thuis of in een revalidatie-instelling.
Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is van belang voor de groep
laagbelastbare ouderen om te revalideren in verband met zieken-
huisopname, een acute aandoening of functionele achteruitgang.
Het doel hierbij is herstel in functioneren en participatie, zodat
bij voorkeur terugkeer naar de eigen woonomgeving mogelijk is.
Indien nodig wordt de revalidatie gevolgd door een ambulant 
traject of met behandeling in de eerste lijn. In het relatief jonge
vakgebied van de GRZ zijn verkenningen gaande naar wat nodig
is voor een succesvolle GRZ. Het promotieonderzoek van Marije
Holstege (onder supervisie van prof. dr. Wilco Achterberg, LUMC)
draagt hieraan bij.

Het promotieonderzoek besteedt aandacht aan de relatie tussen
specialisatie (hoeveelheid patiënten en concentratie van diagnose-
groepen) van een GRZ-afdeling en sneller ontslag naar huis. Het
onderzoek laat zien dat er vooralsnog beperkte bewijskracht is dat
concentratie van diagnosegroepen of een hoger patiëntvolume in

de GRZ leidt tot een sneller ontslag naar huis. Meer onderzoek is
nodig om te bepalen waaraan de indeling van patiëntgroepen moet
voldoen om bij te dragen aan een meer effectieve en meer efficiënte
revalidatie.

Vervolgens is onderzocht of preoperatieve spierkracht samenhangt
met postoperatief functioneel herstel na een totale heupvervanging.
Inzicht in voorspellers van postoperatief fysiek functioneren geeft
informatie over herstelmogelijkheden en kan daardoor mogelijk
helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de ontslagplanning.
Het onderzoek onder patiënten na een totale heupvervanging laat
zien dat grotere kracht van de mm. quadriceps van de geopereerde
zijde (preoperatief) is geassocieerd met een beter (patiënt gerap-
porteerd) fysiek functioneren twaalf weken na ontslag.

Daarnaast zijn twee initiatieven ter verbetering van de GRZ-kwali-
teit onderzocht. Het BACKHOME-onderzoek liet zien dat het weke-
lijks scoren van verpleegkundige steuntaken gedurende de avond
en nacht, en het bespreken daarvan in het MDO, leidt tot eerder
ontslag naar huis (met waar nodig ambulante revalidatie en thuis-
zorg). Dit effect was echter alleen te zien bij de groep mensen bij
wie geen woningaanpassingen nodig waren. Dit benadrukt het 
belang van het vroegtijdig in kaart brengen van de woonomgeving. 

Het onderzoek naar proeftuinen GRZ liet zien dat het van belang is
verder te investeren in afstemming op patiëntbehoeften, zorgcoör-
dinatie, teamsamenwerking en kwaliteit van (keten)zorg. Na het
eerste jaar van de proeftuinen was er een stijging van 12% in het
aantal zelfstandig functionerende (in ADL) patiënten bij ontslag.

OUDEREN

De weg naar succesvolle 
geriatrische revalidatie

2928 Ouderen Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl

DR. MARIJE HOLSTEGE
Senior onderzoeker Espria Academy
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CONGRES ‘DEMENTIE; EEN UITDAGENDE PUZZEL’ 

Congresnr. 1805321

Doelgroepen: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, 
oefentherapeuten, ergotherapeuten.

Datum wo. 31 okt. 2018.

Plaats Bilderberg hotel ’t Speulderbos te Garderen.

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

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN FYSIEKE 
TRAINING BIJ OUDEREN

Cursusnr. 1804384

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data ma. 10 sept., ma. 17 sept. en ma. 19 nov. (halve dag)
2018.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

VALPREVENTIE EN VALTRAINING 

Cursusnr. 1801164 / 1801165

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data nr. 1801164: zie cursuskalender op www.npi.nl,
nr. 1801165: zie cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem en Sint Maartenskliniek te
Nijmegen.

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

BASISCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’

Cursusnr. 1800672

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergothera-
peuten.

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

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

ZITANALYSE EN (ROL)STOELAANPASSINGEN

Cursusnr. 1800061

Doelgroepen: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera-
peuten

Data do. 27 sept. (incl. avondprogramma) en vr. 28 sept.
2018.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek en
Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal te Arnhem.

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

CURSUSAANBOD

OUDEREN

FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE BEKKENBODEM
IN DE GERIATRIE

Cursusnr. 1804852

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data vr. 2 nov., vr. 23 nov. en vr. 14 dec. 2018.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek en Bilderberg 
hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

FYSIOTHERAPIE BIJ PERIFEER VESTIBULAIRE 
DUIZELIGHEID

Cursusnr. 1800892

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

Data vr. middag en -avond 14 sept. en za. 15 sept. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘FYSIEKE ACTIVITEIT VOOR DE “OLDER
LOW PHYSICAL PERFORMER” (OLOPP)’

Cursusnr. 1804471

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 29 nov. en vr. 30 nov. 2018.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 530,- resp. € 475,- met NPi-kortingskaart.

NIEUW!

MASTER
CLASS

CONGRES ‘DEMENTIE; 
EEN UITDAGENDE PUZZEL’
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GRIP OP (CHRONISCHE) PIJN EN VERMOEIDHEID

Cursusnr. 1804931

Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeuten,
oefentherapeuten, ergotherapeuten.

Data vr. 16 nov. en vr. 30 nov. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

Cursusnr. 1904841

Data vr. middag en -avond 22 mrt. en za. 23 mrt. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

OPLEIDING ‘PROCESMATIGE ADEM- EN 
ONTSPANNINGSTHERAPIE’

Cursusnr. 1905111

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten.

Data 1e jaar: wo. 31 okt., 7, 14, 21 en 28 nov. 2018, wo. 30
jan., 13 febr., 13 mrt., 27 mrt. en 10 apr. 2019. De data
van het 2e jaar (in 2019-2020) en 3e jaar (in 2020-2021)
worden in de loop van 2019 gepland en bekendgemaakt.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten 1e jaar € 2.440,- resp. € 2.195,- met NPi-kortingskaart.

MOBILIZING AWARENESS®: SENSOMOTORISCHE
REËDUCATIE

Cursusnr. 1802372

Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeu-
ten, oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 11 okt., vr. 12 okt. (geen avond-
programma) en za. 13 okt. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING AWARENESS® – 
4E TRAP’

Cursusnr. 1803121

Doelgroep: fysiotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeuten,
oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 18 okt., vr. 19 okt. 
(geen avondprogramma) en za. 20 okt. 2018.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

CURSUSAANBOD

PSYCHOSOMATIEK

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

EN ERGOTHERAPEUTEN DIE ZICH VERDER WILLEN

PROFESSIONALISEREN

Lifelong learning

twitter.com/paramedisch
www.vimeo.com/npi
facebook.com/paramedisch
instagram.com/paramedisch
linkedin.com/company/
nederlands-paramedisch-
instituut
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DRS. GERARD VAN DER POEL
Inspanningsfysioloog, NPi thema-expert

Denk jij nog steeds dat er twee of drie spiervezeltypen zijn? Zeg
je nog steeds tegen patiënten/sporters/klanten dat hypertrofie
begint na een week of drie? Wat is jouw antwoord op de vraag:
kun je met één been de helft van de kracht leveren die je bij de-
zelfde beweging met twee benen levert? En wat is de achterlig-
gende verklaring als dat niet zo is? Weet je wat 'cross-education'
is en hoe je dit praktisch in oefenstof kunt toepassen? Wat is de
invloed van ‘satellietcellen’ op krachttoename? En wat zijn in
krachttraining de verschillen tussen mannen en vrouwen? 
Hoe wordt tegenwoordig gedacht over hyperplasie? Wat is de
meerwaarde van occlusie en isometrische krachttraining? …

De afgelopen vijf jaar zijn over spier(cel)fysiologie en andere adap-
tatieprocessen bij krachttraining veel nieuwe wetenschappelijke
inzichten gepubliceerd. Samen met de reeds aanwezige evidentie
is daardoor (eindelijk) een completer evidence-based verklarings-

model beschikbaar hoe ‘sterker worden’ nu eigenlijk werkt. 
Dit ‘complete plaatje’ wordt de laatste paar jaar internationaal 
verspreid door slechts een enkeling met een wetenschappelijke
achtergrond. In Nederland is er nog heel weinig aandacht voor.
Daar brengt het NPi verandering in: de masterclass ‘Inspannings -
fysiologie van krachttraining: state of the art’ presenteert je het
complete verhaal op een toegankelijke, interactieve en toepasbare
wijze.

Naast een functionele krachttoename, probeert een therapeut
vaak ook ‘weefselremodellering’ te bereiken bij een cliënt.
Daarmee bedoelen we dat het werkelijk mogelijk is om niet alleen
de ‘kwaliteit’ van spier- en bindweefselcellen te verhogen, maar
zelfs ook om de architectuur van spieren met krachttraining te
veranderen (lengte, stijfheid en hoek van spiervezels); het hoe en
wat van dit proces is ook onderwerp van deze masterclass.

Na deze masterclass kun je bovenstaande (en vele andere) vragen
beantwoorden en heb je inzichten die van grote invloed zijn op je 
visie op krachttraining. De theoretische verdieping wordt geïllus-
treerd met praktijkvoorbeelden en 'take home messages’ die je 
direct in krachttrainingssessies kunt toepassen. 
Dus als je geïnteresseerd bent in inspanningsfysiologie, verdieping
en up-to-date wetenschappelijke onderbouwing van je kennis, dan
is deze masterclass echt iets voor jou. 

SPORT-
GEZONDHEIDSZORG

Krachttraining: wat gebeurt er nu
werkelijk in het lichaam?
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BEWEEGPROGRAMMA’S VOOR MENSEN MET 
CHRONISCHE AANDOENINGEN (DEEL 1)

Cursusnr. 1803252

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data do. ochtend, -middag en -avond 20 sept. en 
za. 6 okt. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

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

Cursusnr. 1801502 / 1801532 / 1904131

Module ‘Artrose’ nr. 1801502
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die deel 1
van de beweegprogramma’s voor mensen met chronische 
aandoeningen hebben gevolgd.

Data wo. middag en -avond 12 dec. en do.13 dec. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Module ‘Diabetes mellitus’ nr. 1801532
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die deel 1
van de beweegprogramma’s voor mensen met chronische 
aandoeningen hebben gevolgd.

Data do. middag en -avond 13 dec. en vr. 14 dec. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Module ‘Oncologie’ nr. 1904131
Doelgroep: fysiotherapeuten die de cursus ‘Beweegpro gram -
ma’s voor mensen met chronische aandoeningen (deel 1)’ 
hebben gevolgd, alsmede de cursus ‘Oncologische cliënten: 
fysiotherapeutische mogelijkheden’ of een vergelijkbare 
(basis)scholing over oncologie en fysiotherapie.

Data vr. middag en -avond 18 jan. en za. 19 jan. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

METEN EN TESTEN

Cursusnr. 1802891

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data wo. 31 okt. en wo. 21 nov. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘UPPER AND LOWER LIMB 
TENDINOPATHIES’

Cursusnr. 1803111

Doelgroep: sportfysiotherapeuten, manueel therapeuten.

Data zo. 23 sept. en ma. 24 sept. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘HAMSTRINGLETSELS 
IN DE SPORT’

Cursusnr. 1804971

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Datum vr. 7 dec. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘MOTORISCH LEREN IN DE 
REVALIDATIE NA EEN VOORSTE 
KRUISBANDRECONSTRUCTIE’

Cursusnr. 1805181

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Datum do. 11 okt. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘INSPANNINGSFYSIOLOGIE VAN
KRACHTTRAINING: A STATE OF THE ART’

Cursusnr. 1805271

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel
therapeuten.

Datum ma. 12 nov. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘SPORTFYSIOTHERAPEUTISCHE
KETENDIAGNOSTIEK’

Cursusnr. 1805401

Doelgroep: sportfysiotherapeuten, manueel therapeuten.

Data wo. middag en -avond 19 dec. en do. 20 dec. 2018.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender

en inschrijven zie

www.npi.nl
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voor
€ 60,- 

per jaar

10% korting op de NPi-cursussen

GRATIS VOOR LEDEN KNGF
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MASTERCLASS ‘MOTOR LEARNING AND 
PERFORMANCE TRAINING’

Cursusnr. 1805391

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel
therapeuten.

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

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘ZIN EN ONZIN VAN SCREENING 
EN MONITORING BINNEN DE SPORT 
EN PODIUMKUNSTEN’

Cursusnr. 1905371

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Datum vr. 1 febr. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘SHOULDER AND ELBOW 
INJURY IN OVERHEAD ATHLETES’

Cursusnr. 1805411

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel
therapeuten.

Datum wo. 28 nov. 2018.

Plaats Hotel de Heerlickheijd van Ermelo te Ermelo.

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

Sportgezondheidszorg Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl
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Attentie!

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. 

GEGEVENS CURSUSSEN WACHTLIJST

TOETSEN ABONNEMENTEN FACTUREN

VOORKEUREN SUGGESTIES

VOORDEEL VRAAG EN ANTWOORD
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NOG ENKELE PLEKKEN VRIJ BIJ

VOORJAARS-
CURSUSSEN 2018

voorjaarscursussen 2018 Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl

MASTERCLASS ‘CASUÏSTIEK COPD’
• 18 juni 2018

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING 
AWARENESS® - 3E TRAP’
• 18, 19 en 20 juni 2018

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING 
AWARENESS® - 5E TRAP’

• 21, 22 en 23 juni 2018

MASTERCLASS ‘LIESPIJN BIJ 
SPORTERS’
• 21 en 22 juni 2018

SNIJZAALDAG ONDERBEEN, 
ENKEL EN VOET
• 23 juni 2018

THORACALE PIJNSYNDROMEN
• 29 juni 2018

J
U

N
IVERVOLGCURSUS ‘MOTIVERENDE 

GESPREKSVOERING’
• 7 en 8 mei 2018

FYSIOTHERAPIE: KUNST EN KUNDE
(BLENDED LEARNING SCHOLING)
(NIEUW!)
• 15 mei (avond) 2018

E-LEARNING TOOLKIT MANTELZORG
(NIEUW!)
• 24 mei (middag) 2018

WERKDRUKMANAGEMENT
• 28 mei en 11 juni 2018

VERNIEUW JE VISIE OP (BEKKEN)-
FYSIOTHERAPIE
• 29 mei 2018

PATROONHERKENNING: KNIE
• 31 mei 2018

SNIJZAALDAG KNIE
• 2 juni 2018

MASTERCLASS ‘BREAST CANCER 
SURVIVORSHIP CARE’ (NIEUW!)
• 4 juni 2018

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON PHYSICAL THERAPY IN ONCOLOGY
(NIEUW!)
• 5 juni 2018

OSTEOPOROSE: PREVENTIE, 
BEHANDELING EN BEGELEIDING
• 6 en 7 juni 2018

MASTERCLASS ‘HANDTHERAPIE ‘
CMC 1-ARTROSE’ (NIEUW!)
• 8 juni 2018

SPORTREVALIDATIE (VERNIEUWD!)
• 8 en 9 juni, 29 en 30 juni 2018

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING 
AWARENESS® - 2E TRAP’
• 11, 12 en 13 juni 2018

SPELEN MET OEFENSTOF EN
GROEPEN (VERNIEUWD!)
• 13 en 14 juni 2018

MYOFASCIALE PIJN: DIAGNOSTIEK 
EN BEHANDELING VAN MYOFASCIALE
TRIGGERPOINTS
• 15 en 16 juni 2018
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Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing als u zich bij de Stichting Nederlands
Paramedisch instituut (NPi) inschrijft voor het volgen van een cursus of opleiding.
De voorwaarden zijn van toepassing op iedere cursus of opleiding van het NPi.
Als deze cursusvoorwaarden geen uitsluitsel geven zijn de algemene voor-
 waarden van het NPi van toepassing.

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

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

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

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

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

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

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
4.1 Bij de cursusinschrijving heeft u meerdere betaalmogelijkheden (iDeal,

Bancontact, PayPal, creditcard en overboeking). Als u kiest voor een over-
boeking, dan moet de factuur uiterlijk zes weken voor aanvang van de 
scholingsactiviteit zijn overgemaakt. 

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

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

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

zonder kosten kunt annuleren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel  12. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen cursist en NPi is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.
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Bent u lid van het KNGF? 

Dan kunt u gratis gebruik-
maken van de NPi-service
en de NPi-kortingskaart!

Kijk op: 
www.npi.nl/kngf




