
Scholing Bewegingsgeneeskunde 
 
Er zijn patiënten-interviews. Regelmatig wordt een Engelstalig wetenschappelijk artikel besproken. Er 
is telkens een college van een vooraanstaande gastspreker, uit de wetenschap en/of uit de praktijk. Zo 
spreekt Karlein Schreurs in CP3, Erik Scherder in BL2, en Mirjam Pijnappels in VO1. Er worden korte 
discussies georganiseerd over de praktische relevantie van het gebodene. De cursus geeft  weten-
schappelijke onderbouwing van wat u al deed, en biedt nieuwe mogelijkheden voor behandeling. Al het 
onderwijs wordt gegeven in de Amershof, Snouckaertlaan 11, 3811 MA Amersfoort. 

Chronische Pijn (Am17CP3): 11 mrt, 8 apr, 13 mei, alle in 2017 
Dag 1: Hoe wordt het chronisch?   Dag 2: Verstoorde kaarten    Dag 3: Stress, angst, en depressiviteit. 

Het Brein te Lijf (Am17BL2): 10 juni, 2 sep, beide in 2017 
Dag 1: Omgevingsverrijking         Dag 2: Somatopsychiek. 

Vallende Ouderen (Am17VO1): 16 sep 2017. 
 
Docenten 
Onno G. Meijer  Pathologie van het Bewegen, Bewegingswetenschappen (BW), 
   VU, Amsterdam & Fujian Medical University, Fuzhou, China 
Maarten R. Prins  Fysiotherapeut en Bewegingswetenschapper, Militair Revalidatie- 
   centrum Aardenburg, Doorn & BW, Amsterdam 
Jean-René Ruitenbeek  Fysiotherapeut en Bewegingswetenschapper 
Annemarie ten Cate  Oefentherapeut 
Henri Kiers   Fysiotherapeut en Bewegingswetenschapper, Directeur 

Instituut voor Bewegingsstudies, HU, Utrecht 
 
Accreditatie 
CP (toegekend): 28 punten voor Algemeen Fysiotherapeut, Manueeltherapeut, Psychosomatisch 
Fysiotherapeut, en Keurmerk Fysiotherapie, 27 punten voor Oefentherapie. 
BL (toegekend): 16 punten Fysiotherapie (kwaliteitsdeel), Keurmerk Fysiotherapie, en Oefentherapie. 
VO: (aangevraagd) 8 punten voor Algemeen Fysiotherapeut, Keurkerk Fysiotherapie, Oefentherapie. 

Voor alle oefentherapeutische accreditaties is 80% Kennis en Wetenschap. 
Voor het certificaat mag u bij CP een dagdeel missen, bij BL twee uur, en bij VO één uur, mits 
vóóraangekondigd en door de cursusleiding goedgekeurd. Voor CP en BL dient u duidelijk te hebben 
nagedacht over de toepassing van de stof bij minstens één patiënt, en daar mondeling of schriftelijk 
blijk van te geven (“praktijkfocus”). 
 
Inschrijving 
Het programma is telkens van 09.30 tot 17.00, met 4 uur voorbereiding per dag. Bij het inschrijfgeld is 
inbegrepen: de lessen, het cursusmateriaal, koffie, thee, en lunch. We onderhouden per e-mail contact 
met u (u moet .doc, .pdf, en .xls kunnen openen en lezen, en een voldoende lege mailbox hebben om 5 
megabyte te kunnen ontvangen). 
 Bij de inschrijving dient u te verklaren dat u de cursusdocumenten uitsluitend privé zult 
gebruiken, en niet op enige wijze zal kopiëren, of ter beschikking zal stellen aan anderen. Chronische 
Pijn kost € 525, Het Brein te Lijf € 395, Vallende Ouderen € 230. Betaling moet een maand voordat de 
cursus begint binnen zijn. Bij annulering op een latere datum wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. 
Indien de cursus onverhoopt niet door gaat (minimum aantal inschrijvingen: 30), of indien de cursus al 
vol is (maximum aantal inschrijvingen: 40), krijgt u hiervan telefonisch bericht, en wordt het 
inschrijfgeld geheel aan u terugbetaald, uiterlijk twee weken na de desbetreffende beslissing. 
 
Korting: Manueeltherapeuten (MT17), Psychosomatisch Fysiotherapeuten (PsFT17), leden van het 
Landelijk Netwerk Chronische Pijn (LN17), Psychosomatisch Oefentherapeuten (PsOT17), en leden 
van het Keurmerk Fysiotherapie krijgen € 50 korting op CP, € 35 op BL, en € 20 op VO, mits ze bij de 
inschrijving onder “Andere Bijzonderheden” hun (tussen haakjes genoemde) code melden. 
 

Inschrijving op <www.bewegingsgeneeskunde.nl>, 
of stuur een e-mail aan <rugcursus@yahoo.com>. 


