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Contactpersoon bij het NPi 
voor regionale en incompanycursussen
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gezamenlijke opleidingsbehoefte?

Het NPi
komt naar je toe!
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Voor scholingsactiviteiten waarbij het maximum aantal deel-
nemers is bereikt, kan digitaal worden aangemeld voor de
wachtlijst door te klikken op de knop ‘Wachtlijst’ die u aan-
treft 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 deze gegevens zelf
aanpassen op www.MijnNPi.nl

WACHTLIJST
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VERNIEUWD!
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Het NPi vernieuwt
voor úw kennis

VOORWOORD

Het NPi ondersteunt u bij uw lifelong learning met cursusactiviteiten
die direct aansluiten bij uw dagelijkse beroepspraktijk. Het meren-
deel van deze activiteiten zijn voor u overzichtelijk onderverdeeld
in leerlijnen binnen 10 vakinhoudelijke thema’s. Jaarlijks nemen
ruim 4.000 cursisten deel aan de scholingsactiviteiten; zij waarde-
ren deze cursussen gemiddeld met een dikke 8.

Wij blijven innoveren 
Onderwijsvernieuwing is voor het NPi een middel om onze onder-
wijskwaliteit verder te verbeteren. Daarbij kiezen we bewust voor
blended learning en minder voor e-learning; wij geloven in een 
optimale mix van onderwijsvormen om onze ambitieuze onder-
wijsdoelen en uw ambitieuze leerdoelen te realiseren. Het in de
beroepspraktijk toepasbaar maken van actuele en wetenschappe-
lijk gefundeerde kennis vraagt volgens ons om uitdagende 
leerdoelen en een activerende didactiek. We willen cursisten 
mogelijkheden bieden om nieuwe kennis te vergaren én om te 
oefenen met de toepassing van die kennis in de beroepspraktijk.

Visie op didactiek
Om dit te bereiken heeft het NPi een eigen visie op didactiek: wij
geloven in activerende didactiek met inzet van blended learning.
Binnen deze visie vormen het kritisch beschouwen van onderwijs-
doelen, met extra aandacht voor de 21st century skills, en het 
kiezen van de juiste onderwijs- en toetsingsvormen een wezenlijk
onderdeel. Daarom hebben we een stappenplan voor de ontwikke-
ling van blended learning opgesteld, we hebben een eigen elektro-
nische leeromgeving ontwikkeld en we introduceerden diverse

Technologische ontwikkelingen gaan snel en ook binnen het
onderwijs vinden veel innovaties plaats; zo worden blended
learning en e-learning steeds toegankelijker en effectiever. 
Het NPi investeert in dergelijke innovaties om de kwaliteit van
onze diensten verder te verbeteren. Het is immers onze missie
om u te ondersteunen bij lifelong learning, waardoor u uw 
professionele handelen in de praktijk nader kunt versterken.

hulpmiddelen, zoals speciaal ontwikkeld videomateriaal (web-
casts, snippets) en hulpmiddelen om animaties te maken, infogra-
phics te ontwerpen of om interactief te toetsen. Deze hulp  mid delen
stellen we uiteraard ook beschikbaar aan onze docenten.

Personaliseren en monitoren
Het NPi streeft naar maatwerk binnen uw lifelong learning. Via de
mijnNPi-omgeving ondersteunen we u bij uw persoonlijke vakin-
houdelijke ontwikkeling. Binnen de 10 thema’s kunt u over de leer-
lijnen een persoonlijk scholingsadvies krijgen. Onze insteek is dat
onderwijsvernieuwingen ook binnen de cursusactiviteiten leiden
tot beter maatwerk.

Implementatie onderwijsvernieuwing
Om de innovatie-implementatie naar cursusactiviteiten te borgen,
ontwikkelde het NPi voor cursuscoördinatoren en docenten een
blended learning-cursus over blended learning! U zult deze 
methodiek daardoor in steeds meer van onze cursussen aantreffen.
Samenvattend, het NPi investeert sterk in onderwijsvernieuwing
om u nog beter maatwerk te kunnen bieden bij het professionali-
seren en het toepasbaar maken van kennis. Wilt u gebruikmaken
van een persoonlijk advies, dat kan via www.npi.nl/mijnnpi.

Een hartelijke groet,

Tinus Jongert,
Directeur NPi
tinus.jongert@npi.nl 
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TOEKOMSTBESTENDIGE FYSIOTHERAPIE 
(VOORHEEN ‘FYSIOTHERAPIE: KUNST EN KUNDE’)

Cursusnr. 1900741 / 1905281

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. 1900741):
Datum di. middag en -avond 14 mei 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

Blended learning scholingsactiviteit (nr. 1905281):
Datum di. avond 4 juni 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.

GOAL SETTING VOOR DOELGERICHTE EN 
CLIËNTGERICHTE THERAPIE

Cursusnr. 1905441

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, 
ergotherapeuten.

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

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MOTIVERENDE GESPREKSVOERING BIJ MENSEN 
MET EEN CHRONISCHE AANDOENING

Cursusnr. 1903741

Doelgroep: paramedici.

Data ma. middag en -avond 27 mei en di. 28 mei 2019.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

CURSUSAANBOD

FYSIEK VEILIG EN RESPECTVOL WERKEN IN DE ZORG

Cursusnr. 1905221

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, 
ergotherapeuten.

Data vr. 10 mei, vr. 24 mei en do. 6 juni 2019.

Plaats Tergooi, locatie Hilversum.

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

PRAKTIJKCURSUS HYDROTHERAPIE; 
CASUSGESTUURDE INTERVENTIETACTIEKEN

Cursusnr. 1904431

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

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

Plaats Squash en Wellness Bussum te Bussum.

Kosten € 1.240,- resp. € 1.115,- met NPi-kortingskaart.

INDIVIDUELE PROFESSIONELE 
ONTWIKKELING (IPO)

Cursusnr. 1912641

Doelgroep: oefentherapeuten, ergotherapeuten.

Data ma. middag 11 feb. en ma. middag 4 mrt. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

WERKDRUKMANAGEMENT

Cursusnr. 1905021

Doelgroep: fysiotherapeuten, arbeidsfysiotherapeuten, be-
drijfsfysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten.

Data ma. 6 mei en ma. 20 mei 2019.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 9
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De NPi-scholingsactiviteiten binnen het thema Bekkenproble -
matiek zijn gerangschikt in een leerlijn. Deze bijdrage licht toe
welke mogelijkheden er zijn voor algemeen fysiotherapeuten,
oefentherapeuten, kinderfysiotherapeuten en geregistreerde
bekkenfysiotherapeuten.

Algemeen fysiotherapeuten en oefentherapeuten
Voor algemeen fysiotherapeuten en oefentherapeuten die zich in
korte tijd willen bijscholen over de functie en functiestoornissen
van de bekkenbodem, organiseert het NPi de volgende cursussen:

Basiscursus ‘Functiestoornissen van de bekkenbodem 
in breed perspectief’
De algemeen fysiotherapeut/oefentherapeut herkent niet altijd 
de invloed van een niet goed functionerende bekkenbodem. Deze
cursus geeft inzicht in het (dis)functioneren van de bekkenbodem
en het toepassen van dat inzicht bij de diagnostiek en behandeling.

Vervolgcursus ‘Functiestoornissen van de bekkenbodem 
in relatie tot de darm’
Deze cursus belicht de fysio- en oefentherapeutische mogelijk-
heden bij cliënten met darmklachten die in relatie staan tot 
functiestoornissen van de bekkenbodem. Tevens leert de cursist
een gestructureerde anamnese af te nemen en op basis hiervan
therapeutische doelstellingen te formuleren.

Vervolgcursus ‘Bekkenbodemklachten en seksualiteit’
Bij mensen met functiestoornissen van de bekkenbodem is vaak
sprake van klachten op het seksuele vlak. Dat vraagt van de therapeut
niet alleen specifieke aanvullende kennis en vaardigheden, maar ook
zicht op eigen normen, waarden en grenzen ten aanzien van seksuali-
teit en de consequenties daarvan in het contact met cliënten.

Vervolgcursus ‘Functiestoornissen van de bekkenbodem 
bij kinderen’
In deze cursus leert de deelnemer om de meest voorkomende
urologische en proctologische aandoeningen en functiestoornis-
sen van de bekkenbodem bij kinderen te herkennen, en om een
adequaat behandelplan op te stellen.

Myofasciale triggerpoints in de bekken-buik-bilregio
In deze cursus leren (bekken)fysiotherapeuten hoe ze myofasciale
triggerpoints in de bekken-buik-bilregio kunnen herkennen, en
wat de bijbehorende therapeutische mogelijkheden zijn.

Kinderfysiotherapeuten
Functiestoornissen van de bekkenbodem bij kinderen 
(voor kinderfysiotherapeuten)
De behandeling van functiestoornissen van de bekkenbodem bij 
kinderen vereist van kinderfysiotherapeuten een specifieke aanpak;
daarom is voor kinderfysiotherapeuten een aparte cursus ontwikkeld.

BEKKEN-
PROBLEMATIEK

NPi-leerlijn ‘Bekkenproblematiek’
Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten

Masterclass ‘Dry needling in de bekken-buik-bilregio’
In deze masterclass leren bekkenfysiotherapeuten hoe ze bij
cliënten met Chronic Pelvic Pain triggerpoints in het bekken-
gebied en aangrenzende structuren kunnen behandelen met 
dry needling-technieken.

Masterclass ‘Bekkenbodemklachten na een seksueel trauma’
Na deze masterclass kent de cursist de mogelijkheden van de
bekkenfysiotherapeut bij cliënten met disfuncties van de bekken-
bodem door een seksueel trauma. De cursist is ook in staat om op
adequate wijze met deze problematiek om te gaan, met inachtne-
ming van de eigen professionele grenzen.

Masterclass ‘Het PPP-concept bij incontinentie’
Met het PPP-concept (Position, Proprioception, Pelvic floor) leren
bekkenfysiotherapeuten hoe ze cliënten met urge- en stress-
incontinentie effectief kunnen behandelen met proprioceptieve
training van de bekkenbodemspieren in diverse houdingen.

MYOFASCIALE TRIGGERPOINTS IN DE BEKKEN-,
BUIK-, BILREGIO

Cursusnr. 1902531

Doelgroep: (bekken)fysiotherapeuten.

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

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 460,- resp. € 415,- 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.

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

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTER
CLASS
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DR. HELEEN DEMEYER
Fysiotherapeut en onderzoeker aan de KU Leuven,
Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen,
Leuven

Wist u dat fysieke inactiviteit verantwoordelijk is voor 6-10% van
de ziektelast door niet-overdraagbare aandoeningen zoals coro-
nair vaatlijden, type 2-diabetes, borst- en colonkanker? Fysieke
activiteit omvat meer dan sporten alleen; het betreft onder
andere ook tuinieren, wandelen, actieve verplaatsingen, winke-
len en spelen met kinderen en kleinkinderen. Ook bij chronische
longpatiënten is het fysieke activiteitenniveau een zeer belang-
rijke prognostische factor voor het beloop van de aandoening.
Uit onderzoek is gebleken dat patiënten die meer actief zijn, 

HART, VAAT 
EN LONGEN

Fysiek actief zijn is het goedkoopste
medicijn!

een lager risico hebben op longaanvallen (exacerbaties) en
opnames in het ziekenhuis. Daarnaast hebben zij een verhoogde
overlevingskans. Deze bevindingen zijn ongeacht de longfunctie
of de inspanningstolerantie van de patiënt. Om deze redenen
geldt binnen de richtlijnen het activeren van longpatiënten als
een aanbevolen behandeling voor alle patiënten met COPD,
ongeacht de ziektelast.

Patiënten met COPD zijn minder actief in vergelijking met 
gezonde leeftijdsgenoten. Deze inactiviteit verergert nog wanneer
de ziektelast hoger is. Reeds in een vroeg stadium van de aandoe-
ning vermijden patiënten het uitvoeren van activiteiten om zo hun
symptomen te voorkomen of te verminderen. Deze inactiviteit
draagt bij aan een verdere deconditionering, wat op zijn beurt
weer zorgt voor meer symptomen voor eenzelfde activiteit! 
Zo komen patiënten terecht in een vicieuze cirkel. Een belangrijke
rol voor fysiotherapeuten is dan ook om aandacht te besteden
aan beweegstimulering bij COPD-patiënten om te trachten deze
vicieuze cirkel te doorbreken.

Wat iemand kan (de capaciteit) is niet hetzelfde als wat iemand
werkelijk doet (fysieke activiteit). Fysieke activiteit is gedrag;
daarom zullen behandelingen die zorgen voor een verhoging van
de capaciteit (zoals inspanningstraining) niet met zekerheid re-
sulteren in een verhoogde fysieke activiteit. We hebben dus be-
hoefte aan gedragsveranderende interventies om impact te
hebben op de activiteit. De laatste jaren is steeds meer onderzoek
gedaan naar zulke interventies. De inhoud van dergelijke pro-
gramma’s is zeer divers, maar zij hebben alle als doel om stelsel-
matig de fysieke activiteit van de patiënt te doen stijgen om een
actievere levensstijl te ontwikkelen.

In het algemeen zien we dat de programma’s het meest effectief
zijn wanneer ze gebruikmaken van directe feedback (bijvoorbeeld
met een stappenteller), als patiënten een gepersonaliseerd en
haalbaar doel hebben en wanneer er begeleiding is door een er-
varen coach (onder andere voor het bespreken van barrières en
voor motivationele gesprekken). Daarnaast zien we dat deze in-
terventies het beste effect hebben bij de patiënten met een betere
capaciteit en die dus meer ruimte hebben om hun activiteit te 
verhogen.

Als fysiotherapeut spelen we een essentiële rol bij het identifice-
ren van fysieke inactiviteit en bij het begeleiden van patiënten 
naar een gezondere, actievere levensstijl. Dit is belangrijk voor
elke patiënt, ongeacht de ziektelast. Vergeet u vooral niet dat elke
stap telt!

Hoe een dergelijk coachingprogramma kan worden opgebouwd
en welke patiënten hier de meest geschikte kandidaten voor zijn,
is opgenomen in de NPi-cursus ‘COPD en astma’.
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HARTREVALIDATIE

Cursusnr. 1900491

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

Data vr. 8 feb. en za. 9 feb., vr. 22 mrt. en za. 23 mrt., vr. 5 apr.
en za. 6 apr. 2019 (vrijdagen incl. avondprogramma).

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

Kosten € 1.795,- resp. € 1.615,- met NPi-kortingskaart.

HARTFALEN (VOOR TWEEDELIJNS 
FYSIOTHERAPEUTEN)

Cursusnr. 1900591

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

Data vr. 17 mei (incl. avondprogramma) en za. 18 mei 2019.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

Attentie: deze cursus is uitsluitend bedoeld voor fysiotherapeu-
ten die werkzaam zijn in de tweede lijn en die de cursus ‘Hart -
revalidatie’ hebben gevolgd. Graag bij inschrijving bij
bijzonderheden aangeven wanneer u de NPi-cursus
‘Hartrevalidatie’ heeft gevolgd.

MASTERCLASS ‘CARDIALE ANATOMIE’

Cursusnr. 1904021

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

Datum vr. 31 mei 2019.

Plaats Skillscentrum Erasmus MC (faculteit) te Rotterdam.

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

NB: Deze masterclass vindt plaats in de snijzaal.

CURSUSAANBOD

HART, VAAT 
EN LONGEN

Hart, vaat en longen

MASTERCLASS ‘KLINISCHE ERGOMETRIE 
MET RESPIRATOIRE GASANALYSE BIJ 
PATIËNTEN MET HARTFALEN’

Cursusnr. 1904301

Doelgroep: ervaren fysiotherapeuten die werkzaam zijn met
hartfalen-patiënten in de eerste of tweede lijn en die de NPi-
cursus Hartfalen (voor eerstelijns- of tweedelijns fysiothera-
peuten) hebben gevolgd.

Datum vr. 8 mrt. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTERCLASS ‘FYSIOTHERAPEUTISCHE 
INTERVENTIES BIJ BEADEMDE (EN WEANENDE) 
ICU ACQUIRED WEAKNESS-PATIËNTEN'

Cursusnr. 1904911

Doelgroep: deze masterclass is alleen toegankelijk voor twee-
delijns fysiotherapeuten die in het verleden de NPi-cursus
‘Fysiotherapie op de Intensive Care-afdeling' hebben gevolgd en
die ervaring hebben en werkzaam zijn op een IC met beademde
patiënten.

Datum vr. 21 juni 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

PERIFEER ARTERIEEL VAATLIJDEN EN TRAINING

Cursusnr. 1900471 / 1900472

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data nr. 1900471: wo. 6 feb. en vr. 8 feb. 2019.
nr. 1900472: wo. 6 feb. en vr. 22 mrt. 2019.

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

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

PRAKTIJKDAGEN COPD

Cursusnr. 1904261 / 1904181

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

Data nr. 1904261: do. 6 juni en vr. 7 juni 2019.
nr. 1904181: do. 28 mrt. en vr. 29 mrt. 2019.

Plaats UMCG Beatrixoord te Haren en Radboudumc
Dekkerswald te Groesbeek.

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

MASTER
CLASS

MASTER
CLASS

MASTER
CLASS

MijnNPi;
voordeel voor 
vaste klanten!



MASTERCLASS ‘ADEMSPIERTRAINING’

Cursusnr. 1903751

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ziekenhuis-
fysiotherapeuten die de cursus ‘COPD en astma’ en/of ‘Hartfalen
(voor fysiotherapeuten werkzaam in de tweede lijn)’ hebben 
gevolgd.

Datum vr. 12 apr. 2019.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

MASTERCLASS ‘NIET-LINEAIR GEPERIODISEERDE
INSPANNINGSTRAINING BIJ PATIËNTEN 
MET ERNSTIGE COPD’

Cursusnr. 1904521

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

Datum vr. 12 apr. 2019.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

CURSUSAANBOD

HART, VAAT 
EN LONGEN
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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
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Hou uw kennis in beweging met de
NPi-nieuws app en onze Wekelijks
Nieuws-mailing!

https://itunes.apple.com/nl/app/npi-nieuws/id1402517451?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.p7367HB


In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, komt hoofdpijn bij
kinderen veel voor. Na cariës behoren spanningshoofdpijn en
migraine bij kinderen tot de meest voorkomende klachten. De
geschatte prevalentie van hoofdpijn bij kinderen is 54,4%; de
klachten komen vaker voor bij meisjes dan bij jongens en de
prevalentie wordt hoger bij het vorderen van de leeftijd. 14% van
de jongens en 28% van de meisjes tussen de 10 en 17 jaar heeft
wekelijks hoofdpijn. In de huisartsenpraktijk stijgt de hoofdpijn-
prevalentie tot de leeftijd van 24 jaar, daarna neemt de preva-
lentie af.

KINDEREN

Hoofdpijn bij kinderen

MONIQUE BOT
Kinderfysiotherapeut, 
manueel therapeut en gnatholoog
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De ‘International Classification of Headache Disorders’ (ICHD-3)
beschrijft diverse soorten hoofdpijn. Er wordt onderscheid ge-
maakt tussen primaire en secundaire hoofdpijnen en er zijn de
somatisch onverklaarbare (hoofdpijn)klachten. Bij primaire
hoofdpijnen is de oorzaak van de hoofdpijn niet bekend, zoals bij
migraine en spanningshoofdpijn. Bij een secundaire hoofdpijn
kent de hoofdpijn een onderliggende oorzaak. Als de oorzaak van
de hoofdpijnklachten onbekend is, kan hoofdpijn ook worden ge-
zien als een somatisch onvoldoende verklaarbare klacht (SOLK).
Daarbij is onderzoek naar uitlokkende en onderhoudende facto-
ren en het gebruikmaken van specifieke vragenlijsten en meetin-
strumenten gewenst. Een gedragsgeoriënteerde benadering,
pijneducatie en relaxatietraining zijn bij kinderen met SOLK ook
bewezen effectief gebleken bij het verminderen van de pijnklach-
ten.

De meeste kinderen met hoofdpijn komen niet bij een fysio- of 
oefentherapeut, maar worden behandeld door een arts (huisarts,
kinderarts of kinderneuroloog), een hoofdpijnverpleegkundige of
een psycholoog. Het is niet vanzelfsprekend dat een kind met
hoofdpijn fysiotherapie/oefentherapie voorgeschreven krijgt en
ook het kind en de ouders denken bij hoofdpijn niet direct aan 
fysiotherapie/oefentherapie. Toch beschikken fysio- en oefenthe-
rapeuten over een scala aan therapeutische interventies die bij
een kind met hoofdpijn heel goed van pas kunnen komen. Een
therapeut die vaker kinderen met hoofdpijn ziet, heeft gemerkt
dat het belangrijk is om de somatische, cognitieve, emotionele,
gedragsmatige en sociale factoren goed in kaart te brengen. De
therapeutische interventies richten zich op het verminderen van
uitlokkende en onderhoudende factoren bij hoofdpijn, het verbete-
ren van het algemeen dagelijks functioneren en meer grip krijgen
op het leven met hoofdpijn.

Kinderen met hoofdpijn zijn vaak beperkt in hun dagelijks leven
wat betreft activiteiten en participatie. Er is vaak sprake van
schoolverzuim en van verminderde schoolprestaties, waarbij een
multidisciplinaire benadering of revalidatietraject gewenst is.
Belangrijk is dat de therapeutische zorg onderdeel vormt van een
gezamenlijke aanpak met de arts, psycholoog en mogelijk nog an-
dere hulpverleners. Tegenstrijdige adviezen veroorzaken namelijk
onzekerheid bij kind en ouders en komt de effectiviteit van zorg
niet ten goede. Ouders en school dienen betrokken te worden in
het onderzoek- en multidisciplinaire behandelproces.

De nieuwe NPi-cursus ‘Hoofdpijn bij kinderen’ draagt bij aan de
kennis en kunde van fysio- en oefentherapeuten over oorzaken,
diagnostiek en de behandeling. Aan bod komen het screenen en
classificeren van hoofdpijn evenals diverse praktische handvatten
die direct toepasbaar zijn, zoals inspannende en ontspannende
oefeningen, (auto)massage, stretchtechnieken, ‘habit-reversal
training’, houdingadviezen, manuele technieken en hoofdpijn-
educatie.



SPORTBLESSURES BIJ KINDEREN

Cursusnr. 1904581

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, 
sportfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum do. 21 mrt. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

HOOFDPIJN BIJ KINDEREN

Cursusnr. 1905451

Doelgroep: fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, manueel
therapeuten, orofaciale fysiotherapeuten, oefentherapeuten,
kinderoefentherapeuten.

Data vr. 15 mrt. en vr. 5 apr. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MOTORISCHE ONTWIKKELING VAN PEUTERS; ONDER-
ZOEKEN EN BEHANDELEN

Cursusnr. 1905481

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten.

Data do. 11 apr., do. 25 apr. en do. 16 mei 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 660,- resp. € 595,- met NPi-kortingskaart.

HIGH-INTENSITY INTERVAL TRAINING (HIT) 
BIJ KINDEREN

Cursusnr. 1905471

Doelgroep: kinderfysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten.

Datum wo. 23 jan. 2019.

Plaats De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht.

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

CURSUSAANBOD

KINDEREN

Kinderen20

NIEUW!

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
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linkedin.com/company/
nederlands-paramedisch-
instituut
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De laatste wetenschappelijke inzichten voor
tien themagebieden op diverse manieren
ontsloten. Zie www.npi.nl/npiservice



OPLEIDING ‘OEDEEMFYSIOTHERAPIE’

Cursusnr. 1900852

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data do. 11 apr., vr. 12 apr. en za. 13 apr. 2019 op Papendal,
ma. 20 mei t/m za. ochtend 25 mei 2019 op Texel, 
vr. 13 sept. en za. 14 sept. 2019 op Papendal.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem en Grand Hotel Opduin op
Texel.

Kosten € 3.825,- resp. € 3.440,- met NPi-kortingskaart.

VAARDIGHEIDSTRAINING OEDEEMTHERAPIE

Cursusnr. 1904941

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

Datum ma. 15 apr. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

LIPOEDEEM: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

Cursusnr. 1904801

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten.

Datum za. 6 apr. 2019.

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 feb. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

PRAKTIJKDAGEN LYMFOLOGIE

Cursusnr. 1904751 / 1904752

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten en huidtherapeuten.

Data nr. 1904751: di. 29 jan. en wo. 30 jan. 2019.
nr. 1904752: di. 26 mrt. en wo. 27 mrt. 2019.

Plaats Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

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

CURSUSAANBOD

LYMFOLOGIE 
EN ONCOLOGIE

Lymfologie en oncologie22 Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl 23

MASTERCLASS ‘PRIMAIR LYMFOEDEEM: 
DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING’

Cursusnr. 1905121

Doelgroep: oedeemfysiotherapeuten en huidtherapeuten.

Datum za. 11 mei 2019.

Plaats EYE Filmmuseum te Amsterdam.

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

ONCOLOGISCHE CLIËNTEN: 
FYSIOTHERAPEUTISCHE MOGELIJKHEDEN

Cursusnr. 1903031

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data za. 26 jan., vr. middag en -avond 8 feb. 
en za. 9 feb. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

Cursusnr. 1904131

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 18 jan. en za. 19 jan. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

VERDIEPINGSCURSUS ‘ONCOLOGIE EN 
FYSIOTHERAPIE’

Cursusnr. 1904821

Doelgroep: fysiotherapeuten die een basisscholing over onco-
logie en fysiotherapie hebben gevolgd en/of de nodige ervaring
hebben met het begeleiden van oncologische cliënten.

Data vr. 29 mrt. (incl. avondprogramma) en za. 30 mrt.
2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

MASTER
CLASSNIEUW!



BEHOUD VAN FYSIEKE FITHEID TIJDENS 
CHEMOTHERAPIE

Cursusnr. 1904351

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 betref-
fende de Standaard Beweeginterventie Oncologie;

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

Avans+ afgerond;
• heeft de ‘Herstel en Balans'-scholing (van het IKNL) gevolgd.

Data vr. 21 juni en za. ochtend 22 juni 2019.

Plaats De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht.

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

FYSIOTHERAPIE IN DE PALLIATIEVE ZORG 
BIJ KANKER

Cursusnr. 1905041

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 onco-
logische cliënten.

Data vr. 17 mei en za. 18 mei 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

CURSUSAANBOD

LYMFOLOGIE 
EN ONCOLOGIE
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VERNIEUWD! advertentie

Opleiding ‘Oedeemfysiotherapie’
12,5 dag

 

Lipoedeem: diagnostiek 
en behandeling

1 dag 

Vaardigheidstraining
oedeemtherapie

1 dag

Zelfmanagement bij lymfoedeem
– teach the teacher

3 dagen 

Lymfe-casuïstiek
1 dag

Praktijkdagen lymfologie
2 dagen

 

Masterclass
 ‘Primair lymfoedeem: diagnostiek 

en behandeling’
1 dag

Oncologische cliënten:
fysiotherapeutische mogelijkheden

3 dagen
 

Beweegprogramma’s (deel 1)
2 dagen 

Verdiepingscursus
‘Oncologie en fysiotherapie’

2,5 dagen
 

Fysiotherapie in de palliatieve 
zorg bij kanker

2 dagen 

Beweegprogramma’s (deel 2)
module ‘Oncologie’

2 dagen
 

Behoud van fysieke fitheid
tijdens chemotherapie

1,5 dag

Masterclass ‘The role of exercise 
in oncology rehabilitation’

1 dag

Masterclass ‘Breast cancer 
survivorship care’

1 dag



MUSCULOSKELETALE PIJNKLACHTEN

Cursusnr. 1905081

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten,
sportfysiotherapeuten, oefentherapeuten.

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

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

RUGKLACHTEN EN BEKKENKLACHTEN

Cursusnr. 1900861

Doelgroep: fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapeuten, 
manueel therapeuten, oefentherapeuten.

Data Zie de cursuskalender op www.npi.nl.

Plaats Universiteitscentrum ‘De Uithof’, gebouw ‘Stratenum’
te Utrecht en Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam.

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

LUMBOSACRALE PIJNSYNDROMEN

Cursusnr. 1900971

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten.

Data vr. 15 mrt. en vr. 5 apr. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

HEUP- EN/OF LIESKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1900611

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten, 
sportfysiotherapeuten, oefentherapeuten. 

Data vr. 26 apr. en vr. 10 mei 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

KNIEKLACHTEN: A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1903721

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel
therapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. middag en -avond 21 jun. en za. 22 jun. 2019.

Plaats Postillion hotel Utrecht Bunnik te Bunnik.

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

CURSUSAANBOD

MUSCULOSKELETAAL

PATROONHERKENNING: KNIE

Cursusnr. 1903901

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel
therapeuten, oefentherapeuten.

Datum ma. 1 apr. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

VAARDIGHEIDSTRAINING LAGE-RUG / HEUP / KNIE

Cursusnr. 1903411

Doelgroep: fysiotherapeuten.

Data wo. 22 mei, wo. 5 jun. en wo. 12 jun. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SCHOUDERPIJNSYNDROMEN

Cursusnr. 1903761

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel
therapeuten, oefentherapeuten.

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

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘UNDERSTANDING 
COMPLEX SHOULDER INSTABILITY’

Cursusnr. 1905241

Doelgroep: sportfysiotherapeuten, manueel therapeuten.

Datum za. 13 apr. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

HOOFDPIJNKLACHTEN EN FYSIOTHERAPIE

Cursusnr. 1905051

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten en 
orofaciale fysiotherapeuten.

Datum vr. 24 mei 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

Voor nadere informatie over
cursussen, de cursuskalender

en inschrijfformulieren zie

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

Cursusnr. 1905061

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

Datum vr. 29 mrt. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

CURSUS ‘HANDTHERAPIE’

Cursusnr. 1900711

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten.

Data vr. 1 feb., vr. middag en -avond 8 mrt. 
en za. 9 mrt. 2019.

Plaats Snijzaal Radboudumc te Nijmegen en
Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

NPI-OPLEIDING ‘HANDTHERAPIE’

Cursusnr. 1903921

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten.

Data start vr. 12 apr. 2019.

Plaats Snijzaal Radboudumc te Nijmegen en
Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten € 3.575,- resp. € 3.250,- met NPi-kortingskaart.

MASTERCLASS 'POLSKLACHTEN'  

Cursusnr. 1905071

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeuten.

Datum za. 29 mrt. 2019. 

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS HANDTHERAPIE ‘PIP ZONE 3-4’

Cursusnr. 1905521

Doelgroep: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeuten.

Datum vr. 14 juni 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

CURSUSAANBOD

MUSCULOSKELETAAL

Musculoskeletaal

MOBILISATION OF THE NERVOUS SYSTEM

Cursusnr. 1903621

Doelgroep: fysiotherapeuten, manueel therapeuten.

Data wo. 6 feb. en do. 7 feb. 2019.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

Attentie: Deze cursus wordt gegeven in de Nederlandse taal.

MYOFASCIALE PIJN: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING
VAN MYOFASCIALE TRIGGERPOINTS

Cursusnr. 1900521

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. 14 juni (incl. avondprogramma) en za. 15 juni 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

TRAUMACHIRURGIE EN FRACTUURBEHANDELING

Cursusnr. 1900511 / 1900512

Doelgroep: fysiotherapeuten, ziekenhuisfysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data nr. 1900511: ma. 14 jan., ma. 28 jan. en ma. 11 feb. 2019.
nr. 1900512: ma. 3 juni, ma. 17 juni en ma. 1 juli 2019.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 705,- resp. € 630,- met NPi-kortingskaart.

AUTO-ADAPTIEVE PROTHESIOLOGIE

Cursusnr. 1905351

Doelgroep: fysiotherapeuten, revalidatiefysiotherapeuten, 
oefentherapeuten.

Data do. 7 feb. en do. 7 mrt. 2019.

Plaats Sint Maartenkliniek te Nijmegen.

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

MASTER
CLASS

MASTER
CLASS

NIEUW!

MASTER
CLASSNIEUW!

Laat u niet 
afschrikken door 

wachtlijsten! 
Schrijf vrijblijvend in als

belangstellende voor een 
cursus. Ons uitgangs-

punt is dat we iedereen 
binnen een jaar 

kunnen plaatsen.

De algemene 
waardering voor 

de NPi-
cursussen 

is een 
ruime 8!



MARLEEN BURUMA
Coördinator deskundigheidsbevordering NPi, 
fysiotherapeut

De afgelopen jaren is het NPi-scholingsaanbod voor fysio- en 
ergotherapeuten die patiënten na een beroerte behandelen, flink
uitgebreid. Binnen de leerlijn Neurorevalidatie/CVA omvat het
actuele scholingsaanbod zowel een langere opleiding als kortere
(vervolg)cursussen. Dit artikel geeft u een overzicht.

De opleiding ‘Neurorevalidatie/CVA’ vormt binnen de leerlijn de 
basis; hij leidt op tot specialist in de Neurorevalidatie van CVA-
patiënten. Deze opleiding mag al jaren rekenen op een forse 
belangstelling. Door zijn translationele karakter is de opleiding
uniek; het aanleren van 'critical appraisal' staat centraal en er is
een sterke koppeling tussen theorie en wetenschappelijke onder-
bouwing met een vertaalslag naar de praktijk. De aansluiting 
tussen wetenschappelijke onderbouwing en recente bevindingen
en ontwikkelingen wordt geborgd door hoogleraren en academische
docenten vanuit de belangrijkste CVA-onderzoekscentra in
Nederland. Deze docenten stellen de cursisten in de gelegenheid
een stevig fundament te bouwen met betrekking tot de onderwer-
pen klinimetrie, functionele prognostiek en klinische determinan-
ten, herstelmechanismen en herstel van balans en het gaan. 
Zeer ervaren praktijkdocenten Neurorevalidatie, allen werkzaam
in vooraanstaande revalidatiecentra in Nederland, verzorgen tijdens
de vele praktijkcursusdagen de praktische vertaalslag vanuit de
theorie. Deze praktijkdagen vinden plaats in een revalidatiecentrum,
met medewerking van meerdere revalidanten.
Als u regelmatig CVA-patiënten behandelt, is deze opleiding beslist
aan te raden: hij leidt u op tot specialist in de Neurorevalidatie van
mensen met een beroerte.

In bijgaande afbeelding is de NPi-leerlijn Neurorevalidatie/CVA
schematisch weergegeven. Wie zich na de opleiding ‘Neuro -
revalidatie/CVA’ nog verder wil specialiseren, heeft hiertoe alle
mogelijkheid:

- Tijdens de driedaagse ‘Masterclass Balans; evidentie en toepas-
sing in de Neurorevalidatie’ worden de (patho)fysiologische 
mechanismen besproken van de normale en de gestoorde 
balans in relatie tot mobiliteit. Kernthema is de interactie van
perceptie, cognitie en motor control in relatie met compensatie
en herstelmechanismen die bijdragen aan functioneel herstel
van balans en mobiliteit.

- In antwoord op de vraag van oud-cursisten 'Neurorevalidatie/CVA’
naar terugkomdagen over de actuele state of the art binnen een
bepaald themagebied in de Neurorevalidatie, organiseert het
NPi verdiepingsdagen Neurorevalidatie/CVA. De eerste is de
Verdiepingsdag Neurorevalidatie/CVA: ‘vaardigheidstraining bij
een herstellende arm-handfunctie’.

- Het NPi geeft nog een aantal, veelal kortere, cursussen op het
gebied van beroerte, zoals:
• Circuittraining na een beroerte.
• Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) na een beroerte.
• Neurorevalidatie op een ziekenhuis stroke unit.
• Iedereen is anders: omgaan met psychologische factoren van

CVA-patiënten tijdens de revalidatie. 
Deze cursussen zijn toegankelijk voor iedere fysio- en ergo-
therapeut, ook als u de opleiding ‘Neurorevalidatie/CVA’ (nog)
niet heeft gevolgd. 

NEUROLOGIE

Leerlijn Neurorevalidatie/CVA

3130 Neurologie Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl

Neurorevalidatie/
CVA

20 dagen

Circuittraining
na een 

beroerte
1 dag

Constraint Induced
Movement Therapy 

(CIMT) na een
beroerte
1,5 dag

Iedereen is anders: 
omgaan met 

psychologische factoren 
van CVA-patiënten tijdens 

de revalidatie
2 dagen

Masterclass Balans;
evidentie en toepassing in de

Neurorevalidatie
3 dagen

Neurorevalidatie/CVA/Ergotherapie
16 dagen

Verdiepingsdag Neurorevalidatie/CVA:
‘vaardigheidstraining bij een 

herstellende arm-handfunctie’
1 dag

Neurorevalidatie 
op een 

ziekenhuis 
stroke unit

1,5 dag

NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN

Cursusnr. 1900631

Doelgroep: fysiotherapeuten, revalidatiefysiotherapeuten, 
oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten.

Data do. 9 mei (incl. avondprogramma) en vr. 10 mei 2019.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

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

VERNIEUWD!



33Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl32 Ouderen

MOTORIEK VAN DE OUDER WORDENDE MENS

Cursusnr. 1900651

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data wo. 20 mrt., wo. 3 apr. en wo. 17 apr. 2019.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 705,- resp. € 630,- met NPi-kortingskaart.

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN FYSIEKE 
TRAINING BIJ OUDEREN

Cursusnr. 1904381

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, 
revalidatiefysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data wo. 6 feb., wo. 13 feb. en wo. 24 apr. 2019.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

VALPREVENTIE EN VALTRAINING

Cursusnr. 1901161 / 1901162

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Data nr. 1901161: vr. 15 feb. en za. 16 mrt. 2019.
nr. 1901162: vr. 8 mrt. en za. 9 mrt. 2019.

Plaats Hotel Papendal en Sint Maartenskliniek te Nijmegen.

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

NIJMEGEN FALLS PREVENTION PROGRAM 
(GEHELE CURSUS IN HET ENGELS)

Cursusnr. 1905501

Doelgroep: Buitenlandse fysiotherapeuten.

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

Plaats Hotel Papendal te Arnhem en Sint Maartenskliniek te
Nijmegen.

Kosten € 495,-.

FYSIOTHERAPIE BIJ PERIFEER VESTIBULAIRE 
DUIZELIGHEID

Cursusnr. 1900891 / 1900892

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

Data nr. 1900891: vr. middag en -avond 11 jan. 
en za. 12 jan. 2019.
nr. 1900892: vr. middag en -avond 15 mrt. 
en za. 16 mrt. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

CURSUSAANBOD

OUDEREN

FUNCTIESTOORNISSEN VAN DE BEKKENBODEM 
IN DE GERIATRIE

Cursusnr. 1904851

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, oefen-
therapeuten.

Data vr. 5 apr., do. 18 apr. en vr. 24 mei 2019.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek.

Kosten € 705,- resp. € 630,- met NPi-kortingskaart.

ZITANALYSE EN (ROL)STOELAANPASSINGEN

Cursusnr. 1900061

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera-
peuten.

Data di. 11 juni (incl. avondprogramma) en wo. 12 juni 2019.

Plaats Hotel de Bilderberg te Oosterbeek en Klimmendaal te
Arnhem.

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

BASISCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’

Cursusnr. 1900671

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera-
peuten.

Data vr. 10 mei (incl. avondprogramma), za. 11 mei en
za. 25 mei 2019.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

VERVOLGCURSUS ‘PSYCHOGERIATRIE’

Cursusnr. 1900661

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergothera-
peuten.

Data ma. 11 mrt., ma. 25 mrt., ma. 8 apr., di. 21 mei 
en ma. 17 juni 2019.

Plaats Verpleeghuis ‘Waelwick’ te Ewijk.

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

MASTERCLASS ‘CASUÏSTIEK
PSYCHOGERIATRIE’

Cursusnr. 1904771

Doelgroep: fysiotherapeuten en geriatriefysiotherapeuten die
de Vervolgcursus ‘Psychogeriatrie’ hebben gevolgd.

Datum wo. 3 apr. 2019.

Plaats Bilderberg hotel De Buunderkamp te Wolfheze.

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

NIEUW!

NIEUW!

MASTER
CLASS
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MASTERCLASS ‘PARATONIE EN ANDERE 
MOTORISCHE STOORNISSEN BIJ DEMENTIE’

Cursusnr. 1904391

Doelgroep: fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten en 
oefentherapeuten die werkzaam zijn op een PG-afdeling en die
bij voorkeur de (vervolg)cursus ‘Psychogeriatrie’ of vergelijk-
bare scholing hebben gevolgd.

Datum wo. 17 apr. 2019.

Plaats Bilderberg hotel Groot Heideborgh te Garderen.

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

CURSUSAANBOD

OUDEREN

MASTER
CLASS

Gratis 

voor leden

KNGF

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

SPSP

NPi

€

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

Bekijk alle NPi-
leerlijnen op 
www.npi.nl/leerlijnen

Ontvang 10% korting op 
de NPi-cursussen.



ANNEMARIEKE FLEMING, MA, POST MSC
Gezondheidszorgpsycholoog BIG, 
Reade, Amsterdam
Cursusleider/docent NPi

Cliënten met chronische pijn voelen zich bij reactivering niet al-
leen door pijn, maar ook door vermoeidheid tegengehouden.
Voor de participatie geeft dat complicaties. Inmiddels is bekend
dat die vermoeidheid niet spontaan afneemt met het toenemen
van de lichamelijke fitheid, en evenmin met afname van de pijnin-
tensiteit. Hoe reactiveer je deze mensen dan toch zodanig dat de
uitoefening van waardevolle activiteiten op het gebied van werk,
sport, vrijetijdsbesteding en ADL weer mogelijk wordt?

Wil je bij cliënten met chronische pijn stagnatie en terugval voor-
komen, dan verdient het verminderen van vermoeidheid aparte
aandacht. Met het programma ‘Opbouw van Reserves’ krijgt de be-
handelaar hiervoor een belangrijke nieuwe tool in handen. Dit pro-
gramma komt aan bod in de NPi-cursus ‘De gedragsgeoriënteerde
aanpak bij chronische pijn en vermoeidheid’. Deze cursus is een
uiterst praktische training, die plaatsvindt op 22 en 23 maart 2019.

Cursisten leren er ook de neurobiologische onderbouwing van
deze aanpak over te brengen aan de cliënt om diens motivatie,
zelfeffectiviteit en therapietrouw te vergroten, en om catastrofe-
rende cognities over opbouw (ondanks de aanwezigheid van pijn en
vermoeidheid) te doen afnemen.
Als deelnemer leert u om Graded Activity succesvol in te zetten bij
het verbeteren van de lichamelijke fitheid en u leert om cliënten te
helpen persoonlijke waarden en doelen te realiseren. Hierbij is het
belangrijk dat een cliënt voldoende energiereserves heeft aange-
legd om binnen de grenzen van de belastbaarheid te belasten. Ook
komen in de cursus belemmerende en bevorderende factoren aan
bod en motivationele technieken om het therapieresultaat te ver-
groten.

De cursusliteratuur "Pijn & het brein: de rol van de hersenen bij
‘onverklaarde’ chronische klachten" dient ter ondersteuning en
verdieping van de cursusinhoud. Het boek is in eerste instantie
voor de cliënt geschreven, in begrijpelijke taal. Naast cliënten 
geven ook behandelaars aan blij te zijn met het boek, dat kennis-
overdracht met therapeutisch effect mogelijk blijkt te maken. 
Door de inzet van metaforen maakt het boek moeilijke begrippen
inzichtelijk voor cliënten, onder andere over de werking van hun
pijnsysteem en energiehuishouding.

NB Vanaf nu levert deze cursus ook 14 accreditatiepunten op 
voor ergotherapeuten en oefentherapeuten!

PSYCHOSOMATIEK

Hoe reactiveer je een cliënt met
chronische pijn?

3736 Psychosomatiek Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl
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STRESSGERELATEERDE KLACHTEN: 
A STATE OF THE ART

Cursusnr. 1904201

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Datum ma. middag en -avond 3 juni 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

LICHAAMSBEWUSTWORDING EN 
STRESSMANAGEMENT

Cursusnr. 1901101

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data di. 4 juni en wo. 5 juni 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VERDIEPINGSCURSUS ‘LICHAAMSBEWUSTWORDING
EN STRESSMANAGEMENT’

Cursusnr. 1905541

Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de NPi-
cursus ‘Lichaamsbewustwording en stressmanagement’ 
hebben gevolgd.

Data do. 6 juni en vr. 7 juni 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

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

Cursusnr. 1904841

Doelgroep: psychosomatisch fysio- en oefentherapeuten, en 
fysio-, oefen- en ergotherapeuten die werkzaam zijn in de 
revalidatiesetting of in een multiprofessionele setting in de 
eerste of tweede lijn.

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.

CURSUSAANBOD

PSYCHOSOMATIEK

MOBILIZING AWARENESS®: 
SENSOMOTORISCHE REËDUCATIE

Cursusnr. 1902371

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

Data do. middag en -avond 4 apr., vr. 5 apr. en za. 6 apr. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING AWARENESS® 
– 2E TRAP’

Cursusnr. 1902731

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

Data ma. middag en -avond 8 apr., di. 9 apr. en 
wo. 10 apr. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

VERVOLGCURSUS ‘MOBILIZING AWARENESS® 
– 4E TRAP’

Cursusnr. 1903121

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

Data ma. middag en -avond 15 apr., di. 16 apr. en 
wo. 17 apr. 2019.

Plaats Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

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

NIEUW!

Volg het NPi ook op:

@paramedisch

facebook.com/paramedisch 

instagram.com/paramedisch 

linkedin.com/company/
nederlands-paramedisch-instituut



DR. JANINE STUBBE
Bewegingswetenschapper, 
lector Performing arts Medicine, 
Codarts, Rotterdam

In Nederland lopen sporters jaarlijks 4,4 miljoen blessures op.
Dit resulteert in een kostenpost van 2 miljard euro op jaarbasis.
Onder sporters leiden blessures vaak tot langdurige uitval en zij
vormen een belangrijke reden om met een sport te stoppen.
Meer inzicht in het vroegtijdig signaleren van klachten is van 
essentieel belang om blessures te voorkomen. Maar hoe doe je
dat? Welke screeningstools en registratiesystemen kunnen 
ingezet worden en hoe vertaal je de verkregen data naar preven-
tieve programma’s op maat? Met welke risicofactoren moet je 
rekening houden en welke rol kunnen big data spelen bij het 
opsporen van blessures?

De afgelopen jaren is er een wildgroei geweest aan vragenlijsten,
systemen en methodieken om sporters en podiumkunstenaars
(dansers, circusartiesten en musici) te screenen en te monitoren
ten aanzien van hun gezondheid. Welke methoden werken in de
praktijk en wat zijn de valkuilen? De NPi masterclass ‘Zin en onzin
van screening en monitoring binnen de sport en podiumkunsten’
geeft een kijkje in de keukens van Feyenoord, FC Groningen, Het

Nationale Ballet, het Centrum voor Topsport en Onderwijs in
Amsterdam en Codarts Rotterdam (Hogeschool voor de Kunsten).
De masterclass-docenten zijn werkzaam als embedded scientists
en laten zien hoe de genoemde organisaties omgaan met het opti-
maliseren van de gezondheid van topatleten en -artiesten, welke
screeningstools zij gebruiken en hoe ze de gezondheid van hun
‘elite performers’ monitoren. De theoretische verdieping krijgt via
take home messages een directe vertaling naar de praktijk.

Performing arts Medicine
Binnen het lectoraat Performing arts Medicine zijn de afgelopen
jaren als concrete diensten en producten ontwikkeld:
• De Performing artist and Athlete Health Monitor (PAHM). Meer

dan duizend sporters en podiumkunstenaars gebruiken deze
tool om hun gezondheid te monitoren. De response rate ligt 
tussen de 80-95%.

• Een nieuw EPD dat de voortgang in de behandeling van gebles-
seerde sporters beter in kaart brengt. Dit product heet
Smartfile; het wordt getest bij meerdere fysiotherapeuten.

Daarnaast zijn we vanuit het lectoraat binnen het voetbal en de
dans bezig met twee reviews die een overzicht geven van de be-
schikbare tools om de gezondheid van voetballers en dansers in
kaart te brengen. Dit overzicht kunnen (sport)fysiotherapeuten 
gebruiken om zelf te beslissen welke tools voor hen het meest 
relevant zijn.

Na deze masterclass kunt u de vragen uit de inleiding beantwoor-
den en heeft u handvatten om zelf programma’s en interventies te
ontwikkelen die gericht zijn op de preventie van (sport)blessures.
Dus als u geïnteresseerd bent in sportblessurepreventie, verdieping
en up-to-date wetenschappelijke onderbouwing van uw kennis,
dan is deze masterclass echt iets voor u.

SPORT-
GEZONDHEIDSZORG

Zin en onzin van screening en
monitoring binnen de sport 
en podiumkunsten

4140 Sportgezondheidszorg Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl
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CURSUSAANBOD

SPORT-
GEZONDHEIDSZORG

INSPANNINGSFYSIOLOGIE EN 
OEFENTHERAPIE

Cursusnr. 1900051

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeu-
ten.

Data ma. 11 mrt., ma. 25 mrt. en ma. middag 6 mei 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 1)

Cursusnr. 1903251

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data di. ochtend, -middag en -avond 29 jan. en 
za. 9 feb. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

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

Cursusnr. 1904131

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 18 jan. en za. 19 jan. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

SPORTREVALIDATIE

Cursusnr. 1900561

Doelgroep: fysiotherapeuten, oefentherapeuten.

Data vr. middag en -avond 14 juni, za. 15 juni 2019, 
vr. middag en -avond 28 juni en za. 29 juni 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

Kosten € 895,- resp. € 805,- met NPi-kortingskaart.

SPORTBLESSUREPREVENTIE

Cursusnr. 1904011

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, oefenthe-
rapeuten.

Data za. middag 25 mei, za. 22 juni en 
za. middag 23 nov. 2019. 

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘LIESPIJN BIJ SPORTERS’

Cursusnr. 1900621

Doelgroep: sportfysiotherapeuten, manueel therapeuten.

Data di. middag en -avond 25 en wo. 26 juni 2019

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘TENDINOPATHIEËN 
IN DE SPORT’

Cursusnr. 1905511

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, oefenthe-
rapeuten.

Datum vr. 29 mrt. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

MASTERCLASS ‘MOTORISCH LEREN BINNEN FYSIEKE
TRAINING EN (SPORT)REVALIDATIE’

Cursusnr. 1905391

Doelgroep: fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel
therapeuten.

Datum zie de cursusagenda op www.npi.nl.

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, oefenthe-
rapeuten.

Datum vr. 1 feb. 2019.

Plaats Hotel Papendal te Arnhem.

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

Sportgezondheidszorg Voor meer cursusinformatie zie www.npi.nl
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TOEKOMSTBESTENDIGE FYSIO-
THERAPIE (VOORHEEN ‘FYSIO-
THERAPIE: KUNST EN KUNDE’)
• 30 okt. 2018 (middag en avond)

CONGRES ‘DEMENTIE; EEN 
UITDAGENDE PUZZEL’  (NIEUW!)
• 31 okt. 2018

METEN EN TESTEN  (VERNIEUWD!)
• 31 okt. en 21 nov. 2018

KNIEPIJNSYNDROMEN
• 15 nov. 2018

VERVOLGCURSUS ‘FUNCTIESTOOR-
NISSEN VAN DE BEKKENBODEM IN
RELATIE TOT DE DARM’
• 16 en 17 nov. 2018

TOEKOMSTBESTENDIGE FYSIOTHERAPIE
(BLENDED LEARNING SCHOLING)
(NIEUW!)
• 20 nov. 2018 (avond)

GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTER-
VENTIES BIJ KINDEREN MET OVER-
GEWICHT  (VERNIEUWD!)
• 22 en 23 nov. 2018

MASTERCLASS ‘SHOULDER AND ELBOW
INJURY IN OVERHEAD ATHLETES’
(NIEUW!)
• 28 nov. 2018

MASTERCLASS ‘FYSIEKE ACTIVITEIT
VOOR DE “OLDER LOW PHYSICAL 
PERFORMER” (OLOPP): ETIOLOGIE, 
KLINIMETRIE, MODALITEITEN EN 
OEFENTHERAPIE’
• 29 en 30 nov. 2018

O
K

T
O

B
E

R PATROONHERKENNING: LAGE-RUG EN
HEUP/LIES
• 7 dec. 2018

MASTERCLASS ‘HAMSTRINGLETSELS 
IN DE SPORT’
• 7 dec. 2018

BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2): 
MODULE ‘ARTROSE’
• 12 en 13 dec. 2018

BEWEEGPROGRAMMA’S (DEEL 2): 
MODULE ‘DIABETES MELLITUS’
• 13 en 14 dec. 2018

MASTERCLASS ‘SPORTFYSIOTHERA-
PEUTISCHE KETENDIAGNOSTIEK’
(NIEUW!)
• 19 en 20 dec. 2018

SPELEN MET OEFENSTOF EN GROEPEN
• 20 en 21 dec. 2018

D
E

C
E

M
B

E
R
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Life long 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 ver-
zoek 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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