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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 ‘Wacht -

lijst’ die u aantreft bij de desbetreffende scholings -

activiteit. 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. 

WACHTLIJST
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Verdieping en bijblijven:
dat maakt levenslang
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VOORWOORD

Levenslang bijblijven, lifelong learning, wordt steeds belangrijker
door de steeds sneller gaande veranderingen; niet alleen op
vakinhoudelijk, wetenschappelijk gebied, maar ook op het gebied
van ICT en technologie. Veranderende zorgvragen, de toename
van complexe problematiek en de roep om grotere doelmatigheid
zorgen bovendien voor continu veranderende eisen aan uw 
professionele handelen. Verzekeraars vragen steeds meer 
specialistische kennis en behandelingen met de grootst mogelijke
(kosten)- effectiviteit. Daarnaast staan tarieven onder druk en
administratieve handelingen kosten u veel tijd. Daarom zet het
NPi zich in om bijblijven én verdieping voor u zo gemakkelijk en
zo efficiënt mogelijk te maken: we bieden u een scala aan samen-
hangende professionaliseringsdiensten gericht op wetenschappe-
lijke informatievoorziening en op deskundigheidsbevordering.

Met onze cursussen biedt het NPi u de kans tot verdieping; binnen
enkele dagen verdiept u uw kennis op specifieke thema’s. We richten
ons hierbij vooral op het toepasbaar maken van recente weten-
schap pelijke kennis in uw beroepspraktijk. We bieden hiervoor in
tien themagebieden cursussen aan, in leerlijnen van post-HBO 
niveau, gevorderd/verdiepend tot masterclasses.

Heeft u eenmaal een cursus gevolgd, dan stoppen de ontwikkelingen
natuurlijk niet. Het NPi biedt u een compleet pakket van diensten
die uw kennis actueel houden. Dat is belangrijk, want dagelijks
verschijnen weer nieuwe interessante wetenschappelijke artikelen
met praktisch relevante resultaten. Blijf op de hoogte van deze
nieuwe ontwikkelingen via:
• de NPi-nieuws app en het wekelijks nieuws, waarin u alles leest
over relevant nieuws uit de media. U kunt hiervoor een gratis
abonnement nemen via mijnNPi;

• de NPi-service, voor leden van het KNGF (lidmaatschap com-
pleet) zonder extra kosten beschikbaar: op tien themagebieden

verschijnen acht keer per jaar drie referaten (in totaal dus 240
referaten per jaar) om eenvoudig bij te blijven. Dit zijn
Nederlandstalige samenvattingen van wetenschappelijke arti-
kelen, met een vertaalslag naar de praktijk door thema-experts;

• de literatuurlijsten: acht keer per jaar op tien thema’s een over-
zicht van recente publicaties, om snel te zien of er relevante pu-
blicaties zijn. Deze overzichten zijn onderverdeeld naar artikelen
waarover een referaat verschenen is, die open acces beschik-
baar zijn of waarvan een abstract beschikbaar is;

• webcasts via de NPi-service, per themagebied minimaal één
webcast per jaar;

• het IOF-jaarprogramma rond de NPi-service, aangeboden via het
KNGF. Hiermee kunt u een jaar lang wetenschappelijke kennis
toepasbaar maken en ook nog 12 scholingspunten verdienen;

• snippets; dit zijn korte video’s die uitleg geven over specifieke
onderzoeksthema’s, zoals klinisch relevante verschillen, be-
trouwbaarheid en validiteit; 

• Kennis in Beweging. Deze online dienst kunt u via uw mijnNPi-
account 24/7 raadplegen en verschaft u direct informatie. Als u
denkt: ‘Hoe zat het ook al weer?’ vindt u hier het antwoord. 

Maakt u al gebruik van al deze mogelijkheden? 
Zie www.npi.nl/ mijnnpi om een persoonlijk account aan te maken
en diensten te activeren. 

Voor het cursusaanbod biedt dit Scholingsprogramma u een mooi
overzicht voor het komende semester. Mocht u meer willen weten
of videotrailers over de cursussen willen bekijken, ook dan kunt u
terecht op www.npi.nl.

Kortom, het NPi helpt u door een gecombineerd aanbod van scho-
ling en wetenschappelijke informatievoorziening om uw kennis en
competenties te verdiepen en om continu bij te blijven met actuele
ontwikkelingen … dit was nog nooit zo makkelijk en efficiënt!

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

Het Opleidingsmagazine van het NPi is beschikbaar als

papieren uitgave en als online editie. Op MijnNPi kunt u

uw voorkeur aanpassen bij MijnAbonnementen.
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TOEKOMSTBESTENDIGE FYSIOTHERAPIE 
(VOORHEEN ‘FYSIOTHERAPIE: KUNST EN KUNDE’)

Cursusnr. 1900742 / 1905282

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Deze cursus kan worden gevolgd als reguliere eendaagse cursus of als
blended learning scholingsactiviteit, bestaande uit een voorbe-
reiding in een online leeromgeving gevolgd door een halve dag
contactonderwijs (met een groep van max. 8 fysiotherapeuten
en 1 docent), waarin feedback op eigen casuïstiek wordt gege-
ven door de docent en de medecursisten.

Reguliere cursus (nr. 1900742):
Datum di. middag en -avond 17 sept. 2019.
Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.
Kosten € 220,- resp. € 195,- met NPi-kortingskaart.

Blended learning scholingsactiviteit (nr. 1905282):
Datum di. avond 12 nov. 2019.
Plaats Online thuisvoorbereiding en Conferentiecentrum

Kaap Doorn te Doorn.
Kosten € 115,- resp. € 99,- met NPi-kortingskaart.

Attentie: Het in deze scholing gepresenteerde conceptuele ka-
der 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 uit-
gangspunt dient, zie de NPi-cursuskalender op www.npi.nl.

GEDRAGSVERANDERING BIJ CLIËNTEN; 
EEN TRAINING VOOR PARAMEDICI 

Cursusnr. 1900641

Doelgroep: paramedici.

Data ma. 9 sept. (incl. avondprogramma) en di. 10 sept.
2019.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

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

VERVOLGCURSUS 
‘MOTIVERENDE GESPREKSVOERING’

Cursusnr. 1904161

Doelgroep: paramedici.

Data ma. middag en -avond 2 sept. en di. 3 sept. 2019.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

Kosten € 475,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart.
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AANDACHT VOOR DE WERKPLEK

Cursusnr. 1902431

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera -
peuten.

Data ma. 7 okt. en ma. 4 nov. 2019.

Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek

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

CONGRES ‘DE OVERGANG’

Cursusnr. 1905721

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergothera-
peuten die ‘Bekkenproblematiek’ als aandachtsgebied hebben
en/of geïnteresseerd zijn in de overgang bij de vrouw.

Datum vr. 13 dec. 2019.

Plaats Bilderberg Hotel 't Speulderbos te Garderen.

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

BASISCURSUS ‘FUNCTIESTOORNISSEN IN DE 
BEKKENBODEM IN BREED PERSPECTIEF’

Cursusnr. 1900181

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. 4 okt., za. 5 okt., vr. 1 nov. en za. 2 nov. 2019 
(vrijdagen incl. avondprogramma).

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTERCLASS ‘HET PPP-CONCEPT BIJ 
INCONTINENTIE’

Cursusnr. 1902771

Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten.

Datum za. 30 nov. 2019.

Plaats Praktijk ‘Pelvicum’ te Schiedam.

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

MASTERCLASS ‘DRY NEEDLING IN 
DE BEKKEN-BUIK-BILREGIO’ 

Cursusnr. 2004462

Doelgroep: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten die de
tweedaagse cursus ‘Myofasciale triggerpoints in de bekken-
buik-bilregio’ hebben gevolgd óf die in het verleden de een-
daagse cursus ‘Myofasciale triggerpoints in de bekken-buik-
bilregio’ hebben gevolgd én de aanvullende verdiepingsdag.

Data za. 28 sept., za. 2 nov. 2019 en za. 28 mrt. 2020.

Plaats Dry Needling Centrum Amsterdam.

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

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 9
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Het zou goed zijn als de maatschappelijke bewustwording rond-
om overgangsproblemen toeneemt, zodat de onwetendheid en
de schaamte die sommige vrouwen kunnen ervaren afneemt, 
zij hun behoefte aan hulp kunnen vervullen en de routes naar
die specifieke hulp beter kunnen vinden. 

Een vrouw wordt geboren met meer dan een miljoen eicellen.
Vanaf de puberteit rijpen deze eicellen onder invloed van hormonen.
Deze voorraad eicellen neemt in de loop van haar leven sterk af.
Bij de menopauze zijn er geen eicellen meer over. 
De eierstokken produceren hormonen, waarvan oestrogeen er
één is. Oestrogeen zorgt voor de vorming van secundaire geslachts-
kenmerken en dat het baarmoederslijmvlies wordt voorbereid op
het innestelen van een bevruchte eicel. Daarnaast speelt oestro-
geen een belangrijke rol bij het sterk, soepel en elastisch zijn van
huid, botten, bloedvaten, spieren, pezen en slijmvliezen. Zo heeft
oestrogeen bijvoorbeeld een positief effect op de bloedvaten met
als gevolg bloeddrukverlaging, het bevordert perifere vaatverwijding
en geeft bescherming tegen atherosclerose. Tot de overgang 
worden vrouwen door hun vrouwelijke hormonen beschermd 
tegen hart- en vaatziekten. 
Tijdens de overgang neemt de concentratie oestrogeen in het
bloed af. Dit kan gepaard gaan met klachten. Tachtig procent van
de vrouwen heeft enige klachten, de ernst van deze klachten 

BEKKEN-
PROBLEMATIEK

     

 
 

De overgang
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MARISKA VAN ASSEN-WILLEMSEN
MSPT bekkenfysiotherapeut

verschilt sterk van vrouw tot vrouw, net als de duur van de periode
dat zij klachten ervaart. Verschijnselen die gepaard gaan met oes -
tro geenafname zijn onder andere vermeerdering van menstruatie-
klachten, opvliegers/nachtelijk transpireren, afname spierkracht,
bekkenbodemklachten, grotere kans op osteoporose, gewrichts-
klachten en gynaecologische veranderingen. Ook komen cardiale
klachten vaker voor bij vrouwen in de overgang. Daarnaast zien we
vaak ook een intensivering van stress gerelateerde klachten.

De periode waarin de hormonen uit balans raken (rond het 45e jaar)
tot het moment van een hernieuwde balans kan 0-10 jaar duren.
Het is voor iedere vrouw verschillend hoe lang dit duurt en hoe deze
periode verloopt. Na de laatste menstruatie duurt het wel even
voordat er een nieuw hormonaal evenwicht is ontstaan.
Het moge duidelijk zijn dat dit gehele proces, de overgang, een aan-
toonbare weerslag kan hebben op het functioneren van de vrouw,
zowel arbeidsgerelateerd als in sociaal en lichamelijk opzicht. 
Hierbij is er zeker een rol weggelegd voor de fysiotherapeut/
oefentherapeut. Niet alleen door advies te geven over overgangs-
gerelateerde klachten, maar ook door oefentherapie aan te bieden
die gericht is op het stabiliseren van de belastbaarheid van de
vrouw in de menopauze. 

Het is niet gezegd dat elke vrouw in de overgang hulp nodig heeft,
maar voor vrouwen díe met overgang gerelateerde klachten te
maken hebben, zijn er wel veel mogelijkheden om deze levens -
fase tot een prettige overgang te maken.

Op 13 december organiseert het NPi een congres over de 
overgang, voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten en 
ergotherapeuten met aandachtsgebied ‘Bekkenproblematiek’
en/of interesse in de overgang bij de vrouw.
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HARTFALEN (VOOR EERSTELIJNS FYSIOTHERAPEUTEN)

Cursusnr. 1902421 / 1902422

Doelgroep: fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de eerstelijns
gezondheidszorg.

Indien u na 1-1-2010 de driedaagse module Beweeg pro gram ma’s
deel 2: ‘Coronaire hartaandoeningen’ heeft gevolgd, heeft u vrij-
stelling voor dag 1 en dient u zich in te schrijven voor de twee-
daagse cursus ‘Hartfalen (voor eerstelijns therapeuten)’. Heeft u
de module ‘Coronaire hartaandoeningen’ niet gevolgd, dan dient
u zich in te schrijven voor de driedaagse cursus.

Hartfalen, driedaagse cursus voor eerstelijns 
fysiotherapeuten (nr. 1902421)
Data vr. 13 sept., vr. 11 okt. (incl. avondprogramma) 

en za. 12 okt. 2019.

Plaats De 1e cursusdag vindt plaats in Hotel De Bilderberg 
te Oosterbeek, de 2e en 3e cursusdag in
Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

Hartfalen, tweedaagse cursus voor eerstelijns 
fysiotherapeuten (nr. 1902422)
Data vr. 11 okt. (incl. avondprogramma) en za. 12 okt. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2): 
MODULE ‘CORONAIRE HARTAANDOENINGEN’

Cursusnr. 1901541 / 1901542

Doelgroep: fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de eerstelijns
gezondheidszorg.

Data nr. 1901541 (driedaagse module):
vr. 13 sept., vr. middag en -avond 20 sept. 
en za. 21 sept. 2019.
nr. 1901542 (tweedaagse module): 
vr. middag en -avond 20 sept. en za. 21 sept. 2019.

Plaats nr. 1901541 (driedaagse module): 
Hotel De Bilderberg te Oosterbeek en 
OLVG locatie West te Amsterdam.
nr. 1901542 (tweedaagse module): 
OLVG locatie West te Amsterdam.

Kosten nr. 1901541 (driedaagse module): 
€ 720,- resp. € 645,- met NPi-kortingskaart.
nr. 1901542 (tweedaagse module): 
€ 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart.

Attentie: Voor zowel de module ‘Coronaire hartaandoeningen’
van de beweegprogramma’s als voor de cursus ‘Hartfalen’ (voor
eerstelijns fysiotherapeuten) is de eerste cursusdag qua inhoud
identiek. Deze eerste dag hoeft u daarom slechts eenmalig te
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HART, VAAT 
EN LONGEN

Hart, vaat en longen

volgen. Indien u zowel gaat deelnemen aan de module
‘Coronaire hartaandoeningen’ als aan de cursus ‘Hartfalen’
(voor eerstelijns fysiotherapeuten), dan hoeft u deze dag maar
één keer te volgen.

PERIFEER ARTERIEEL VAATLIJDEN EN TRAINING

Cursusnr. 1900473 / 1900474

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data nr. 1900473:wo. 30 okt. en vr. 1 nov. 2019.
nr. 1900474: wo. 30 okt  en vr. 13 dec. 2019.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze en Tergooi ziekenhuis te Hilversum.

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

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN TRAININGSLEER 
BIJ DE ZIEKENHUISPATIËNT 

Cursusnr. 1905213

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

Data do. middag en -avond 14 nov. en do. middag en -avond
28 nov. 2019.

Plaats Dag 1: Hotel Bergse Bossen te Driebergen. 
Dag 2: Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart. Leden
van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis
Fysiotherapie (NVZF) krijgen € 40,- korting.

Deze cursus is blended van vorm. De cursus bestaat naast
fysieke cursusdagen uit twee korte e-learning modules die elke
deelnemer individueel dient te doorlopen. U dient de e-learning
volledig doorlopen te hebben om aan de fysieke cursusbijeen-
komsten deel te kunnen nemen.

KINDERFYSIOTHERAPIE BIJ KINDEREN MET 
PULMONALE AANDOENINGEN

Cursusnr. 1905691

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. 1 nov. en vr. 15 nov. 2019.

Plaats Bilderberg Europa Hotel te Scheveningen.

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

NIEUW!



PRAKTIJKDAGEN COPD

Cursusnr. 1904182

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. 14 nov. en vr. 15 nov. 2019.

Plaats Radboudumc Dekkerswald te Groesbeek.

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

MASTERCLASS 
‘CASUÏSTIEK COPD’ 

Cursusnr. 1904362

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de NPi-
cursus ‘COPD en astma’ hebben gevolgd.

Datum maandagmiddag 7 okt. 2019.

Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 225,- resp. € 195,- met NPi-kortingskaart.

AIRWAY CLEARANCE TECHNIEKEN BIJ MENSEN 
MET SPUTUMRETENTIE

Cursusnr. 1903894

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, zieken-
huisfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum vr. 22 nov. 2019.

Plaats WestCord hotel te Delft.

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

FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE FASE BIJ 
PATIËNTEN MET LONGAANDOENINGEN 

Cursusnr. 1905701

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.

Datum vr. 29 nov. 2019.

Plaats Bilderberg Hotel De Keizerskroon te Apeldoorn.

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart.
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Nog geen MijnNPi-account?
Ga dan snel naar www.mijnnpi.nl

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

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

GEGEVENS CURSUSSEN

WACHTLIJST TOETSEN

ABONNEMENTEN FACTUREN

VOORKEUREN SUGGESTIES

VOORDEEL VRAAG EN ANTWOORD
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Mede doordat longen in open verbinding staan met de buiten-
wereld, zijn ze erg gevoelig voor onder meer infecties. Klachten
aan de luchtwegen zijn op kinderleeftijd geen uitzondering; elk
kind krijgt in zijn leven een of meerdere keren te maken met
een infectie van de luchtwegen. Normaal gesproken verlopen de
meeste luchtweginfecties zonder problemen. De kinderen hoes-
ten, hebben een loopneus en kunnen eventueel koorts hebben.
Bij kinderen die ook andere problematiek hebben, zoals een
neuromusculaire aandoening, kan een ogenschijnlijk onschuldi-
ge luchtweginfectie echter zorgen voor een gecompliceerd
beloop waarbij een ziekenhuis- of zelfs IC-opname noodzakelijk
is. De rol van een kinderfysiotherapeut kan bij een zeer ernstig
verlopende luchtweginfectie onontbeerlijk zijn. Daarvoor moet
de kinderfysiotherapeut beschikken over kennis van de lucht-
wegen, de klachten/symptomen van aandoeningen, de behandel-
mogelijkheden en -beperkingen. 

Luchtwegaandoeningen vormen een van de meest frequente oor-
zaken van morbiditeit bij kinderen. Een van de bekendste en veel-
voorkomende aandoening bij kinderen is astma. Alhoewel deze
aandoening, met name medicamenteus, goed onder controle is te
krijgen, kan ook een kind met astma de kinderfysiotherapeut of

KINDEREN

     

 
 

Kinderfysiotherapie bij kinderen met
pulmonale aandoeningen

DR. LIANNE VAN DER GIESSEN
Kinderfysiotherapeut, begeleider docentprofessionalisering
BKO, coördinator onderwijs Erasmus MC Sophia
Kinderziekenhuis Rotterdam
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kinderoefentherapeut bezoeken met als hulpvraag: het verminde-
ren van benauwdheid bij inspanning. De therapeut kan dan via een
goede anamnese en lichamelijk onderzoek een goede differenti-
aal- diagnose opstellen en een passend behandelplan maken. 
Naast luchtweginfecties en astma zijn er ook een aantal zeldzame
aandoeningen bij kinderen waarbij ondersteuning door een kinder-
fysiotherapeut van grote waarde kan zijn. Te denken valt aan 
cystic fibrosis, primaire ciliaire dyskinesie, bronchiëctasieën en
anatomisch afwijkende luchtwegen. Veel van deze aandoeningen
zijn chronisch. Hierdoor zal een kinderfysiotherapeut soms de 
gehele kinderleeftijd betrokken zijn bij een kind en het gezin. 
De kinderfysiotherapeut zal op de hoogte moeten zijn van de ziek-
tespecifieke verschijnselen, de behandeling en de consequenties
daarvan gedurende de hele kindertijd. Op deze manier kan hij/zij
het kind met goed advies terzijde staan en op het juiste moment
problemen signaleren. 

In de cursus ‘Kinderfysiotherapie bij kinderen met pulmonale 
aandoeningen’ wordt een dagdeel lesgegeven door een kinder-
longarts uit het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis te
Rotterdam. Tijdens dit dagdeel komen aan de orde: 
- de anatomie van de luchtwegen van het jonge kind;
- de verschillende kenmerken van verschillende 
luchtwegaandoeningen;

- inspanningsgebonden klachten;
- de interpretatie van de longflow-metrie. 

De resterende drie dagdelen worden gegeven door dr. Lianne van
der Giessen, kinderfysiotherapeut uit het Erasmus MC Sophia
Kinderziekenhuis. Zij behandelt de theorie en de praktijk van 
zowel het onderzoek als de behandeling van een kind met 
pulmonale problemen. 
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SPORTREVALIDATIE BIJ KINDEREN

Cursusnr. 1905361

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data vr. middag en -avond 1 nov. en za. 2 nov. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

HIGH-INTENSITY INTERVAL 
TRAINING (HIT) BIJ KINDEREN

Cursusnr. 2005471

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten.

Datum wo. 15 jan. 2020.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

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

MASTERCLASS ‘MOTORISCH ZELFBEELD BIJ 
KINDEREN MET EN ZONDER DCD’

Cursusnr. 2005191

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten,
kinderergotherapeuten.

Datum do. 23 jan. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

KINDERFYSIOTHERAPIE BIJ KINDEREN MET 
PULMONALE AANDOENINGEN

Cursusnr. 1905691

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. 1 en 15 nov. 2019.

Plaats Bilderberg Europa Hotel te Scheveningen.

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

HOOFDPIJN BIJ KINDEREN

Cursusnr. 1905452

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, kinder  -
fysiotherapeuten, orofaciaal fysiotherapeuten, oefentherapeu-
ten, kinderoefentherapeuten.

Data ma. 9 dec. en ma. 16 dec. 2019.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te
Wolfheze.

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

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN KINDEREN

Cursusnr. 1901051

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, 
sportfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data wo. 9 okt. en wo. 13 nov. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

LOOPPROBLEMEN BIJ KINDEREN

Cursusnr. 1905711

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data ma. 4 nov. en ma. 25 nov. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIES BIJ 
KINDEREN MET OVERGEWICHT

Cursusnr. 1904651

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, 
sportfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 21 nov. en vr. 22 nov. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN

Cursusnr. 1904582

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, 
sportfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum ma. 16 sept. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart.
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Palliatieve zorg richt zich op het verlichten van klachten bij een
levensbedreigende ziekte. Deze zorg is niet gericht op genezing,
maar op de kwaliteit van leven. Het is 'totale zorg' gericht op
lichamelijke, psychische, sociale en spirituele veranderingen
voor palliatieve patiënten én hun naasten. Het gaat om het leven
met een chronische, levensbedreigende aandoening, met een
niet curatief behandelbare ziekte. Het hebben van een dergelijke
ziekte heeft nogal wat gevolgen voor je (kwaliteit van) leven,
zoals: hoeveel invloed hebben de ziekte en de behandeling op je
dagelijks leven? Wat blijven je mogelijkheden, wat worden je
beperkingen en hoe bewaar je autonomie in de tijd?

Steeds meer ‘overlevers’ doen hun voordeel met ondersteuning
bij de veranderingen in hun zelfredzaamheid. Binnen dit multidis-
ciplinaire aanbod is een belangrijke rol weggelegd voor de fysio-
therapeut. Immers, fysieke functies zijn een voorwaarde voor
behoud van kwaliteit van leven. Vroegtijdige signalering van deze
behoefte, kennis van het palliatief beloop, deskundigheid op het
gebied van interventies en ondersteuningsmogelijkheden van 
diverse disciplines zijn voorwaarden voor de best mogelijke zorg;
zorg die binnen de kaders van het huidige stelsel WMO behoud
van zelfstandigheid kan bevorderen of bewaren.

LYMFOLOGIE 
EN ONCOLOGIE

     

 
 

Fysiotherapie en palliatieve zorg: 
nieuwe ontwikkelingen

THEO RUITENBEEK
Oncologiefysiotherapeut en oedeemfysiotherapeut
Cursusleider en docent NPi
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Juist in deze vroeg-palliatieve periode zijn er mogelijkheden om
de beperkingen door het ziekteverloop positief te beïnvloeden.
In een latere fase van ziekte is er meer aandacht voor behoud van
vitale en essentiële functies die worden bedreigd door ernstige
vermoeidheid, immobiliteit, benauwdheid en pijn.
Nieuwe wetenschappelijke inzichten over veilig trainen bij botme-
tastasen en over training in de palliatieve fase hebben geleid tot
uitbreiding van de cursus ‘Fysiotherapie in de palliatieve zorg bij
kanker’ naar twee dagen. Verder wordt de methodiek van Patiënt
Specifieke Goal-setting, een cyclisch proces van probleem verhel-
deren, doelen stellen, plan maken en evalueren geïntroduceerd.
Dit is in de palliatieve fase een weerkerend proces in een steeds
veranderend ziektebeloop. Zo is er veel aandacht voor het behoud
van fysieke fitheid én welzijn om de kwaliteit van leven te verbete-
ren of te behouden. In de basiscursus ‘Oncologische cliënten: 
fysiotherapeutische mogelijkheden’ wordt ook al een dagdeel
aandacht besteed aan deze belangrijke vaardigheid.

In mei 2019 wordt op het internationale congres voor Palliative
Care (EAPC) in Berlijn de relatie tussen oncologie en palliatieve
zorg belicht vanuit een themadag. Daar is ook gelegenheid tot 
onderling overleg hoe aanvullende zorg, waaronder fysiotherapie,
beter kan worden ingebed in de medische palliatieve zorg ter 
bevordering van de kwaliteit van leven in de palliatieve levensfase.
Tijdens het congres van de wereldorganisatie voor fysiotherapie
WCPT in Geneve, van 24-27 mei 2019, wordt een nieuwe subgroep
toegevoegd: IPT-HOPE. IPT-HOPE spant zich in voor verdere 
verdieping en verspreiding van passende fysiotherapeutische zorg
bij oncologie, HIV/AIDS, in de palliatieve en hospicezorg, en via
educatie. Nederlandse fysiotherapeuten hebben hieraan een 
grote bijdrage geleverd. Dit zijn mooie ontwikkelingen waarover
we u later dit jaar graag verder informeren.



OPLEIDING 
‘OEDEEMFYSIOTHERAPIE’

Cursusnr. 2000851

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data vr. 20 sept., za. 21 sept., do. 31 okt., vr. 1 nov., 
za. 2 nov., do. 12 dec., vr. 13 dec., za. 14 dec. 2019, 
vr. 7 feb. en za. 8 feb. 2020 (de donderdagen en 
vrijdagen incl. avondprogramma).

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

LYMFE-CASUÏSTIEK

Cursusnr. 1904811

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

Datum za. 7 dec. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

LIPOEDEEM: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

Cursusnr. 1904802

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

Datum za. 30 nov. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

ZELFMANAGEMENT BIJ LYMFOEDEEM – 
TEACH THE TEACHER 

Cursusnr. 2004701

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten, huidtherapeuten.

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

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

PRAKTIJKDAGEN LYMFOLOGIE

Cursusnr. 1904753

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten, huidtherapeuten.

Data di. 17 sept. en wo. 18 sept. 2019.

Plaats Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Kosten € 550,- resp. € 495,- met NPi-kortingskaart.
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ONCOLOGISCHE CLIËNTEN: 
FYSIOTHERAPEUTISCHE MOGELIJKHEDEN

Cursusnr. 1903032 en 2003031

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data nr: 1903032: za. 28 sept., vr. middag en -avond 4 okt.
en za. 5 okt. 2019.
nr: 2003031: za. 18 jan., vr. middag en -avond 31 jan.
en za. 1 feb. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

Cursusnr. 1904132

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

Data vr. middag en -avond 20 dec. en za. 21 dec. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

BEHOUD VAN FYSIEKE FITHEID TIJDENS 
CHEMOTHERAPIE

Cursusnr. 2004351

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Ingangsniveau: De cursist moet voldoen aan minimaal één van
de onderstaande voorwaarden:
- heeft een basisscholing betreffende oncologie en fysiothera-
pie gevolgd (bijv. de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten: fysio-
therapeutische mogelijkheden’) én een scholing betreffende
de Standaard Beweeginterventie Oncologie;

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

- heeft de scholing ‘Oncologie Revalidatiewetenschappen’ van
De Berekuyl afgerond;

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

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

Plaats Tergooi Ziekenhuis te Blaricum.

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



FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE ZORG BIJ 
KANKER – BEWEEGINTERVENTIES 

Cursusnr. 1905591

Doelgroep: fysiotherapeuten die de eendaagse cursus
‘Fysiotherapie in de palliatieve zorg bij kanker’ hebben gevolgd
in 2016, 2017 of 2018.

Datum za. 2 nov. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTERCLASS ‘HOOFD-HALSLYMFOEDEEM: 
DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING’ 

Cursusnr. 1905621

Doelgroep: orofaciaal fysiotherapeuten.

Datum ma. 9 dec. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Cursusnr. 1905082

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

Datum di. middag en -avond 29 okt. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

HOOFD-, HALS- EN NEKKLACHTEN: 
A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1900951

Doelgroep: fysiotherapeuten, orofaciaal fysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data vr. 27 sept. en vr. 11 okt. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

PATROONHERKENNING: NEK EN HOOFD

Cursusnr. 1902751

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

Datum di. middag en -avond 17 dec. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

CERVICOBRACHIALE PIJNKLACHTEN EN 
FYSIOTHERAPIE

Cursusnr. 1905131

Doelgroep: fysiotherapeuten en manueel therapeuten.

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

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

TMD: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING 

Cursusnr. 2005601

Doelgroep: fysiotherapeuten en manueel therapeuten.

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

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

NIEUW!

Gratis 

voor lede
n

KNGF

DE NPi-KORTINGSKAART VOOR 
€ 60,- PER JAAR. 

Ontvang 10% korting op 
de NPi-cursussen.



DR. CAROLINE SPEKSNIJDER
Fysiotherapeut, orofaciaal fysiotherapeut, bewegings-
wetenschapper, epidemioloog
Cursusleider en docent NPi

Binnen het themagebied Musculoskeletaal waren tot nu toe de
volgende negen leerlijnen te onderscheiden: Hoofd/nek,
Thoracaal, Schouder, Elleboog, Hand, Lage-rug, Heup/lies, Knie,
Onderbeen, enkel en voet. Hier komt vanaf komend najaar een
tiende leerlijn bij: Orofaciaal.

In 2018 benaderde de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale
Fysiotherapie (NVOF) het NPi met de vraag of het NPi scholingen
kan ontwikkelen voor de orofaciaal fysiotherapeuten, aangezien 
er voor hen slechts een beperkt scholingsaanbod bestaat. Daar
hoefde het NPi niet lang over na te denken; het ontwikkelen en 
organiseren van scholing is immers haar core business.

Als deskundige op het terrein van de orofaciale fysiotherapie vroeg
het NPi mij mee te helpen aan de ontwikkeling van deze nieuwe
scholing. Met veel plezier werk ik hieraan mee. Mijn onderzoeks-
lijnen in de wetenschap bevinden zich namelijk over de volle
breedte van het orofaciaal-fysiotherapeutische pallet. Met deze
kennis hoop ik mijn collega’s te ondersteunen in hun ontwikkeling,
zodat de patiënten uiteindelijk zo optimaal mogelijk geholpen 
kunnen worden.

Uit een behoeftepeiling onder de orofaciaal fysiotherapeuten 
kwamen onder andere de thema’s ‘hoofdhalslymfoedeem’ en 
‘tinnitus’ naar voren als onderwerpen waar ze graag in worden 
bijgeschoold. De ontwikkeling van nieuwe scholingsactiviteiten
over deze thema’s hebben we voortvarend ter hand genomen, 
met als uitkomst twee masterclasses: 
1. Hoofdhalslymfoedeem: diagnostiek en behandeling,
2. Tinnitus.

De eerstgenoemde masterclass is specifiek ontwikkeld voor 
orofaciaal fysiotherapeuten die geen scholing tot oedeemfysio-
therapeut hebben gevolgd. Zij kunnen zich met deze masterclass
verdiepen in de diagnostiek en behandeling van zowel extern als
intern lymfoedeem ten gevolge van chirurgische en oncologische
behandelingen in het hoofdhalsgebied.

In de tweede masterclass worden de meest recente inzichten in de
complexe problematiek van tinnitus (oorsuizen) in het algemeen
en nek-/kaakgewricht-gerelateerde tinnitus in het bijzonder 
gepresenteerd, zowel wat betreft de diagnostiek als de behande-
ling van de verschillende vormen van tinnitus. Uiteraard worden
vooral de mogelijkheden voor de (orofaciaal) fysiotherapeut belicht
en geoefend.

Cursus over TMD voor algemeen fysiotherapeuten

Voor algemeen fysiotherapeuten met interesse in de mogelijk-
heden om patiënten met klachten gerelateerd aan musculoskele-
tale stoornissen van het kauwstelsel, temperomandibulaire 
disfuncties (TMD), te helpen, biedt het NPi een nieuwe cursus
aan: ‘TMD: diagnostiek en behandeling’.

MUSCULOSKELETAAL

     

 
 

Nieuwe leerlijn ‘Orofaciaal’
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MASTERCLASS ‘TINNITUS’ 

Cursusnr. 2005611

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

Datum vr. 6 mrt. 2020.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

THORACALE PIJNSYNDROMEN

Cursusnr. 1904791

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten.

Datum di. middag en -avond 5 nov. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

SCHOUDERKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1903521

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel
therapeuten, oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 12 sept. en vr. 13 sept. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

PATROONHERKENNING: SCHOUDER EN ELLEBOOG

Cursusnr. 1902761

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

Datum di. middag en -avond 3 dec. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

ELLEBOOGKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1900791

Doelgroep: fysiotherapeuten, handtherapeuten, manueel 
therapeuten, sportfysiotherapeuten.

Data vr. 8 nov. en vr. 22 nov. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart.
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VAARDIGHEIDSTRAINING NEK / THORAX / 
SCHOUDER / ELLEBOOG

Cursusnr. 1903421

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data wo. 20 nov, wo. 4 dec. en wo. 18 dec. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

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

Cursusnr. 1903731

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

Data do. middag en -avond 31 okt. en vr. 1 nov. 2019.

Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

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

SNIJZAALDAG ONDERBEEN, ENKEL EN VOET

Cursusnr. 1903791

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

Datum Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats UMC Utrecht, universiteitsgebouw ‘Stratenum’ te
Utrecht.

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

SNIJZAALDAG KNIE

Cursusnr. 1903711

Doelgroepen: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, sport-
fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Datum Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats UMC Utrecht, universiteitsgebouw ‘Stratenum’ te
Utrecht.

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

KNIEPIJNSYNDROMEN

Cursusnr. 1903871

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, sportfysio-
therapeuten.

Datum ma. 28 okt. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender
en inschrijfformulieren zie

www.npi.nl
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ENDOPROTHESEN: HET CHIRURGISCHE EN 
OEFENTHERAPEUTISCHE BELEID  

Cursusnr. 1902331

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data do. middag en -avond 14 nov. en vr. 15 nov. 2019.

Plaats Bilderberg hotel De Keizerskroon te Apeldoorn.

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

MOBILISATION OF THE NEURO-IMMUNE SYSTEM
(VOORHEEN: MOBILISATION OF THE NERVOUS SYSTEM)

Cursusnr. 1903622

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten.

Data wo. 30 okt. en do. 31 okt. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

Attentie: Deze cursus wordt gegeven in het Nederlands.

SKILLS LAB HANDTHERAPIE 'POLSKLACHTEN'

Cursusnr. 1905631

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handthera -
peuten.

Datum ma. 23 sept. 2019. 

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SKILLS LAB HANDTHERAPIE 
'ARTROSE VAN DE HAND'

Cursusnr. 1905651

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handthera -
peuten.

Datum za. 2 nov. 2019. 

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SKILLS LAB HANDTHERAPIE 'MOBILISERENDE EN
CORRIGERENDE SPALKEN' 

Cursusnr. 1904961

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handthera -
peuten.

Datum di. 3 sept. 2019. 

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart.
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SKILLS LAB HANDTHERAPIE 
'SPALKTHERAPIE BIJ DE KINDERHAND'

Cursusnr. 1905661

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handthera-
peuten.

Datum ma. 16 dec. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS HANDTHERAPIE 
‘DE KINDERHAND’

Cursusnr. 1905431

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handthera -
peuten.

Datum za. 7 dec. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS HANDTHERAPIE 
‘CMC-1 ARTROSE’

Cursusnr. 1905251

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten en handthera-
peuten.

Datum za. 26 okt. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS HANDTHERAPIE ‘EARLY ACTIVE’
NABEHANDELING VAN FLEXORPEESLETSELS’

Cursusnr. 1905381

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handthera -
peuten.

Datum za. 23 nov. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS HANDTHERAPIE 
‘BRAIN AND HAND’

Cursusnr. 1905421

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handthera -
peuten.

Datum za. 21 sept. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 250,- resp. € 225,- met NPi-kortingskaart.
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KLINISCH-NEUROLOGISCH 
ONDERZOEK

Cursusnr. 1902411

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten.

Data za. 2 nov., vr. middag en -avond 20 dec. en za. ochtend
21 dec. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

NEUROREVALIDATIE/CVA

Cursusnr. 2002641 / 2002642

Doelgroep: deze cursus is primair bedoeld voor fysiotherapeu-
ten 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
2019 – mei 2020.

Plaats nr. 2002641: De praktijkdagen vinden plaats in De
Hoogstraat Revalidatie te Utrecht; de vier centrale
theoriedagen in Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.
nr. 2002642: Tien praktijkdagen vinden plaats in Libra
Revalidatie, locatie Blixembosch te Eindhoven en zes
praktijkdagen in Adelante, locatie Hoensbroek. De vier
centrale theoriedagen vinden plaats in Hotel De
Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 4.800,- resp. € 4.320,- met NPi-kortingskaart.

NEUROREVALIDATIE/CVA/ERGOTHERAPIE

Cursusnr. 2062641

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

Data 16 contactdagen verdeeld over de periode september
2019 – mei 2020.

Plaats De 12 praktijkdagen vinden plaats in Libra Revalidatie,
locatie Blixembosch te Eindhoven, de vier centrale 
theoriedagen in Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 3.760,- resp. € 3.385,-met NPi-kortingskaart.

CIRCUITTRAINING NA EEN BEROERTE

Cursusnr. 1904341

Doelgroep: Fysiotherapeuten die werkzaam zijn met CVA-
patiënten.

Datum za. 12 okt. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 250,- resp. € 225,- met NPi-kortingskaart.
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MASTERCLASS  BALANS; EVIDENTIE EN 
TOEPASSING IN DE NEUROREVALIDATIE

Cursusnr. 1904121

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten Mensendieck
en Cesar, en ergotherapeuten die de cursus ‘Neurorevali datie/ -
CVA’ of de Inhaalcursus ‘Neurorevalidatie/CVA’ hebben gevolgd.
Tevens is deelname mogelijk voor Geriatriefysiotherapeuten.
Tenslotte is het mogelijk deel te nemen voor therapeuten die
niet de genoemde vooropleiding(en) hebben gevolgd maar aan-
toonbaar door andere cursussen of studie op de hoogte zijn van
de laatste ontwikkelingen op het gebied van de neurorevalidatie.

Data do. 21 nov., vr. 22 nov. en za. 14 dec. 2019 
(geen avondprogramma’s).

Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

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

MASTER
CLASS
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DR. BETSY WEENING-DIJKSTERHUIS
Geriatriefysiotherapeut, 
docent Hanzehogeschool Groningen

In de palliatieve levensfase komt het levenseinde nadrukkelijk en
onafwendbaar in zicht. De (para)medische behandeling richt zich
op het zo goed mogelijk bestrijden van symptomen met als doel
een optimale kwaliteit van leven. Bij deze zogenoemde symp-
toomgerichte palliatie is het doel het zo comfortabel mogelijk
maken van patiënten. In de stervensfase verschuift de aandacht
van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven.

De fysiotherapeut kan ondersteuning bieden bij hulpvragen op het
gebied van dagelijks functioneren (betreffende belemmeringen in
activiteiten en behoud van participatie), behoud van conditie, om-
gaan met symptomen als pijn, angst en dyspneu. Van de fysiothe-
rapeut worden bij de begeleiding van cliënten in de palliatieve fase
competenties gevraagd op het terrein van psychosociale proble-
men, levensvragen, spiritualiteit en zingeving. Ook kan de fysiothe-

rapeut mantelzorgers ondersteunen, onder andere door het aanle-
ren van ergonomische technieken om transfers te ondersteunen
en belasting en belastbaarheid in evenwicht te brengen.
In de cursus wordt aandacht besteed aan de mentale belastbaar-
heid van de fysiotherapeut, omdat hier tijdens het begeleiden van
patiënten en diens naasten in de palliatieve en terminale fase veel
van gevraagd wordt.

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen
aan de orde: 
- afbakening van het begrip palliatieve zorg bij geriatrische 
patiënten;

- communicatie met patiënten en naasten in de palliatieve en 
terminale fase;

- psychosociale problematiek en levensvragen;
- kennis van ziektebeelden en medicatie;
- fysiotherapeutische zorg en PDL;
- complementaire zorg, interdisciplinaire benadering;
- euthanasie en palliatieve sedatie.

Cursisten gaan zowel theoretisch als praktisch aan de slag met
genoemde onderwerpen. Rode draad door de cursus is casuïstiek,
die de cursisten meebrengen. Op interactieve manier wordt het
palliatief klinisch redeneren toegepast op deze casuïstiek, waarbij
aan het einde van de cursus de deelnemer in staat is dit toe te 
passen in de dagelijkse praktijk.

De cursus ‘Fysiotherapie in de palliatieve levensfase bij geriatri-
sche patiënten’ is een nieuwe driedaagse cursus binnen het NPi-
scholingsaanbod. De cursus vindt plaats op zaterdag 9 november
2019 in Hotel De Bilderberg te Oosterbeek, op zaterdag 30 novem-
ber en zaterdag 14 december in het Fletcher Hotel-Restaurant 
De Buunderkamp te Wolfheze. 

Na deze cursus is de deelnemer in staat de verschillende domeinen
van palliatieve zorg te herkennen en te benoemen en kan hij/zij de
(medische) behandelmogelijkheden in de verschillende palliatieve
fasen benoemen. Ook kan de deelnemer zowel de waarde als ook
beperkingen van fysiotherapie ter ondersteuning van autonomie,
functioneren en kwaliteit van leven in deze fasen benoemen en
hiernaar handelen. De deelnemer kan psychosociale vragen en
vragen over zingeving bespreekbaar maken en de patiënt hierin
adviseren of voor begeleiding verder verwijzen. Tevens kan de
deelnemer expliciete morele afwegingen verwoorden, en mantel-
zorgers en vrijwilligers palliatieve zorgtraining geven ten aanzien
van transfers en adviezen over belasting en belastbaarheid. De
cursist kan ethische vraagstukken benoemen en kan de belangrij-
ke procedures en wet- en regelgeving toepassen.

OUDEREN

     

 
 

Fysiotherapie in de palliatieve
levensfase bij geriatrische patiënten
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MOTORIEK VAN DE OUDER WORDENDE MENS

Cursusnr. 1900652

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data wo. 13 nov., wo. 27 nov. en wo. 11 dec. 2019.

Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

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

OSTEOPOROSE: PREVENTIE, BEHANDELING 
EN BEGELEIDING

Cursusnr. 1900421

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, geriatrie-
fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten.

Data ma. 21 okt. (incl. avondprogramma) en ma. 28 okt. 2019.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te Wolfheze.

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

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN FYSIEKE 
TRAINING BIJ OUDEREN

Cursusnr. 1904382

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, geriatrie-
fysiotherapeuten, revalidatiefysiotherapeuten.

Data ma. 16 sept., ma. 23 sept. en ma. 11 nov. 2019.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te Wolfheze.

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

VALPREVENTIE EN VALTRAINING: 
PROGRAMMA VALLEN VERLEDEN TIJD

Cursusnr. 1901163 

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data vr. middag en -avond 25 okt. en za. 9 nov. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem en Sint Maartenskliniek 
te Nijmegen.

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

FYSIOTHERAPIE BIJ PERIFEER VESTIBULAIRE 
DUIZELIGHEID

Cursusnr. 1900893 / 1900894

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

Data nr. 1900893: 
vr. middag en -avond 27 sept. en za. 28 sept. 2019.
nr. 1900894: 
vr. middag en -avond 25 okt. en za. 26 okt. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 480,- resp. € 430,- met NPi-kortingskaart.
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VERDIEPINGSCURSUS ‘VALLEN VERLEDEN TIJD’

Cursusnr. 1905581

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de NPi-
cursus ‘Valpreventie en valtraining’ hebben gevolgd.

Datum za. 7 dec. 2019.

Plaats Sint Maartenskliniek te Nijmegen.

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

BASISCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’

Cursusnr. 1900672

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

Data vr. 15 nov. (incl. avondprogramma), za. 16 nov. en 
za. 30 nov. 2019.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te Wolfheze.

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

FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE BEKKENBODEM 
IN DE GERIATRIE

Cursusnr. 1904852

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, oefen-
therapeuten.

Data vr. 25 okt., vr. 8 nov. en do. 12 dec. 2019.

Plaats Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

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

FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE LEVENSFASE 
BIJ GERIATRISCHE PATIËNTEN

Cursusnr. 1905571

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, 
ziekenhuisfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data za. 9 nov., za. 30 nov. en za. 14 dec. 2019.

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

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

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

Cursusnr. 1904471

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, oefen-
therapeuten.

Data do. middag en -avond 21 nov. en vr. 22 nov. 2019.

Plaats Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te Wolfheze.

Kosten € 550,- resp. € 495,- met NPi-kortingskaart.
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HANS BULT MSC 
Sportfysiotherapeut,
Coördinator deskundigheidsbevordering NPi

Als sportende kinderen een blessure oplopen, zijn ze tijdelijk of
voor langere tijd beperkt in hun sportbeoefening. Sportblessures
bij kinderen kunnen gerelateerd zijn aan de groei, maar ze kunnen
ook ontstaan door overbelasting of een acute situatie. De vraag is
dan bij welke professional de ouders en het kind zich het beste
kunnen melden voor diagnostiek, behandeling en revalidatie. 
Bij blessures en sportletsels met een lange(re) tijdslijn is de 
samenwerking in de eerstelijnspraktijk van een geregistreerde
kinder- en sportfysiotherapeut duidelijk van meerwaarde. 

Immers, waar de kinderfysiotherapeut vooral kijkt naar de 
(motorische) ontwikkeling en groei, richt de sportfysiotherapeut
zich vaak meer op de fysieke training tijdens de revalidatie en 
return to play. Een goede communicatie met het kind en de ouders
is essentieel in een (sport)revalidatietraject. 

Wat zijn de aard en ernst van de blessure? Welk herstelbeloop is 
te verwachten? Welk factoren kunnen dit herstel gunstig dan wel
ongunstig beïnvloeden? Is sporthervatting op het niveau van voor

de blessure mogelijk? Wat zijn de criteria voor return to play? 
Is er kans op een recidief letsel? Dit zijn belangrijke vragen die
gaandeweg het traject beantwoord moeten worden.

In de tweedaagse cursus ‘Sportrevalidatie bij kinderen’ (zie pagina
19) presenteren twee docentenduo’s hoe zij deze samenwerking
concreet hebben ingevuld; deze duo’s zijn een kinder- en een NVFS-
sportfysiotherapeut uit de praktijk Fysiosportief in Groningen en
uit Fysio Oude IJsselstreek in Terborg. Respect voor elkaars des-
kundigheid, kwaliteiten en specialisme is hierbij van groot belang.
Wie is wanneer aan zet? En wie kan het beste het voortouw nemen
als hoofdbehandelaar? Wie doet de communicatie met de ouders
en het kind?

In de cursus wordt een aantal duidelijke stroomschema’s gepresen-
teerd voor de revalidatie van sportende kinderen op alle niveaus.
Na de anamnese en het lichamelijke onderzoek wordt gestart met
testen om een goede analyse van de momentane belastbaarheid
van het kind te maken. Daarnaast wordt een sportanalyse gemaakt
om het gevraagde eindniveau te bepalen. Duidelijke return to play-
criteria zorgen voor duidelijkheid in de communicatie met het kind
en de ouders. Daarnaast is in de cursus ook aandacht voor moge-
lijke valkuilen of problemen die zich gaandeweg kunnen voordoen
tijdens een (lange) revalidatie. Aan de hand van casuïstiek van di-
verse sportletsels worden in de praktijk de stappen in de opbouw
van een sportrevalidatietraject besproken. In twee praktijksessies
wordt de praktische uitvoering van deze opbouw bij een aantal 
geblesseerde jonge sporters gedemonstreerd en geoefend. 
Dit geeft een duidelijk beeld van een goede samenwerking tussen
gespecialiseerde fysiotherapeuten in de dagelijkse praktijk.

SPORT-
GEZONDHEIDSZORG

     

 
 

Samenwerken loont: 1 + 1 = 3 bij
sportblessures bij kinderen
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BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 1)

Cursusnr. 1903253

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. 27 sept. (incl. avondprogramma) en za. 28 sept.
2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

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

Cursusnr. 1901501 / 1904132 / 1901541

Module ‘Artrose’ nr. 1901501
Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die deel 1
van de beweegprogramma’s voor mensen met chronische 
aandoeningen hebben gevolgd.

Data ma. middag en -avond 25 nov. en di. 26 nov. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Module ‘Oncologie’ nr. 1904132
Doelgroep: fysiotherapeuten die de cursus ‘Beweegprogram 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 20 dec. en za. 21 dec. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Module ‘Coronaire hartaandoeningen’ nr. 1901541
Doelgroep: fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de eerste-
lijns gezondheidszorg.

Data nr. 1901541 (driedaagse module): vr.13 sept., 
vr. middag en -avond 20 sept.en za. 21 sept. 2019.
nr. 1901542 (tweedaagse module): vr. middag en -
avond 20 sept. en za. 21 sept. 2019.

Plaats nr. 1901541 (driedaagse module): Hotel De 
Bilderberg te Oosterbeek en OLVG locatie West te 
Amsterdam.
nr. 1901542 (tweedaagse module): OLVG locatie West 
te Amsterdam.

Kosten nr. 1901541 (driedaagse module):€ 720,- resp. 
€ 645,- met NPi-kortingskaart.
nr. 1901542 (tweedaagse module):€ 480,- resp. 
€ 430,- met NPi-kortingskaart.

Attentie: Voor zowel de module ‘Coronaire hartaandoeningen’
van de beweegprogramma’s als voor de cursus ‘Hartfalen’ (voor
eerstelijns fysiotherapeuten) is de eerste cursusdag qua inhoud

identiek. Deze eerste dag hoeft u daarom slechts eenmalig te
volgen. Indien u zowel gaat deelnemen aan de module
‘Coronaire hartaandoeningen’ als aan de cursus ‘Hartfalen’
(voor eerstelijns fysiotherapeuten), dan hoeft u deze dag maar
één keer te volgen.

SPORTREVALIDATIE: SPECIALISATIE KRACHT

Cursusnr. 1905161

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Data vr. middag en -avond 15 nov. en za. 16 nov. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

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

Cursusnr. 1905271

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Datum ma. 30 sept. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘SPORTMEDISCH WETENSCHAPPELIJK
JAARCONGRES 2019’

Cursusnr. 1905671

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Datum wo. 27 nov. 2019.

Plaats Hotel de Heerlickheijd van Ermelo te Ermelo.

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

MASTERCLASS ‘LIESPIJN BIJ SPORTERS’

Cursusnr. 1900621

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Data do. middag en -avond 10 okt. en vr. 11 okt. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘NIEUWE PRINCIPES EN CONCEPTEN
OVER SPORTREVALIDATIE EN RETURN TO PLAY NA
EEN VOORSTE KRUISBANDLETSEL'

Cursusnr. 1905181

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Datum ma. 18 nov. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Sportgezondheidszorg Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender
en inschrijfformulieren zie
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MASTERCLASS ‘HAMSTRINGLETSELS 
IN DE SPORT’

Cursusnr. 1904971

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Datum di. 29 okt. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘SPIERFYSIOLOGIE, TRAINING EN
STRETCHING , VAN LAB NAAR OEFENZAAL’

Cursusnr. 1905681

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Datum ma. 9 dec. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

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

Cursusnr. 1905371

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten.

Datum ma. 4 nov. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN

Cursusnr. 1904582

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, 
sportfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum ma. 16 sept. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 240,- resp. € 215,- met NPi-kortingskaart.
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GRIP OP (CHRONISCHE) PIJN EN VERMOEIDHEID

Cursusnr. 1904932

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

Data vr. 29 nov. en vr. 13 dec. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

Cursusnr. 1904842

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

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

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

OPLEIDING ‘PROCESMATIGE ADEM- EN 
ONTSPANNINGSTHERAPIE’

Cursusnr. 2005111

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten.

Data 1e jaar:wo. 30 okt., 6 nov., 13 nov., 20 nov., 27 nov.
2019, wo. 8 jan., 22 jan., 12 feb., 4 mrt. en 25 mrt. 2020.

De data van het 2e jaar (in 2020-2021) en 3e jaar (in
2021-2022) worden in het voorjaar van 2020 gepland
en bekendgemaakt.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

Hou uw kennis in beweging met 
de NPi-nieuws app en onze
Wekelijks Nieuws-mailing!
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WERKDRUKMANAGEMENT
• 6 en 20 mei 2019

FYSIEK VEILIG EN RESPECTVOL 
WERKEN IN DE ZORG
• 10 mei, 24 mei en 6 juni 2019

MASTERCLASS ‘PRIMAIR LYMFOEDEEM:
DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING’
• 11 mei 2019

TOEKOMSTBESTENDIGE FYSIOTHERAPIE
(VOORHEEN ‘FYSIOTHERAPIE: 
KUNST EN KUNDE’)
• 14 mei 2019 (middag en avond)

HARTFALEN (VOOR TWEEDELIJNS 
FYSIOTHERAPEUTEN)
• 17 mei en 18 mei 2019

MASTERCLASS ‘CARDIALE ANATOMIE’
• 31 mei 2019

STRESSGERELATEERDE KLACHTEN: 
A STATE OF THE ART
• 3 juni 2019 (middag en avond)

PRAKTIJKDAGEN COPD BEATRIXOORD
HAREN
• 6 en 7 juni 2019

MASTERCLASS ‘MOTORISCH LEREN
BINNEN FYSIEKE TRAINING EN
(SPORT)REVALIDATIE’  (VERNIEUWD)
• 6 juni 2019

VERDIEPINGSCURSUS ‘LICHAAMS-
BEWUSTWORDING EN STRESS-
MANAGEMENT’  (NIEUW)
• 6 en 7 juni 2019

OPLEIDING KINDERBEKKEN-
FYSIOTHERAPIE (NIEUW)
• 13, 14 en 15 juni, 27 sept., 5 okt., 
15 nov., 28 nov., 3 dec. 2019, 28 febr., 
6 mrt., 12 mrt., 11 juni, 19 juni, 27 juni 
en 1 okt. 2020
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MYOFASCIALE PIJN: DIAGNOSTIEK EN
BEHANDELING VAN MYOFASCIALE 
TRIGGERPOINTS
• 14 juni en 15 juni 2019

MASTERCLASS HANDTHERAPIE
‘PIP ZONE 3-4’
• 14 juni 2019

LAGE-RUGPIJNKLACHTEN: 
A STATE OF THE ART
• 21 juni en 28 juni 2019

JU
N

I
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Lifelong learning
• Van losstaand scholingsaanbod tot scholing 
ingebed in leerlijnen.

• Veel mogelijkheden voor maatwerk 
& persoonlijke leertrajecten.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zonder kosten kunt annuleren.

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

5.3 Bij annulering van een scholingsactiviteit zijn onderstaande regelingen van
toepassing. Deze zijn afhankelijk van het pakket dat u heeft:
5.3.1 Reguliere uitgangspunten bij annulering van een scholingsactiviteit:
• Bij annulering tot vijf weken voor aanvang van de scholingsactiviteit 
wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht, met een maxi-
mum van € 35. 

• Bij annulering binnen vijf weken voor aanvang van de cursus wordt het 
volledige cursusbedrag in rekening gebracht.
5.3.2 Bij bonuspakketpakket A (zie uitgangpunten MijnNPi.nl):
• Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de scholingsactiviteit
wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht, met een maxi-
mum van € 35. 

• Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus wordt het
volledige cursusbedrag in rekening gebracht.
5.3.3 Bij bonuspakketpakket B (zie uitgangpunten MijnNPi.nl):
• Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de scholingsactiviteit
wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht, met een maxi-
mum van € 35.

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

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

CURSUSVOORWAARDEN

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

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

6.2 Bij zo'n inhaalverzoek zijn onderstaande regelingen van toepassing. 
Deze zijn afhankelijk van het pakket dat u heeft:
6.2.1 Reguliere uitgangspunten bij inhalen:
• Voor inhalen van cursusdagdelen wordt € 25 per dagdeel in rekening 
gebracht.
6.2.2 Bij bonuspakketpakket A (zie uitgangpunten MijnNPi.nl):
• Voor inhalen van cursusdagdelen wordt € 15 per dagdeel in rekening 
gebracht.
6.2.3 Bij bonuspakketpakket B (zie uitgangpunten MijnNPi.nl):
• Voor inhalen van cursusdagdelen worden geen kosten in rekening gebracht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel  12. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen cursist en NPi is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.
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Zie ook www.npi.nl/
algemene-voorwaarden




