Centrum voor Revalidatie
afdeling Revalidatiegeneeskunde
Hoofd

Prof.dr. J.H.B. Geertzen

Locatie Groningen

Hanzeplein 1, Groningen

Postbus 30 001, 9700 RB Groningen

Locatie Beatrixoord

Dilgtweg 5, Haren

Postbus 30 002, 9750 RA Haren
Aan

Deelnemer van de basiscursus
Houding en Beweging

Mail: p.talens@umcg.nl
Telefoon: (050) 36 12295

Datum: 5 januari 2021
Onderwerp: Eerstejaars basiscursus ‘Houding en beweging in de revalidatiegeneeskunde’

Geachte deelnemer,
Hierbij bevestigen wij uw inschrijving voor de eerstejaars basiscursus ‘Houding en beweging in
de revalidatiegeneeskunde’, die van 19 tot en met 22 januari 2021 plaatsvindt, online via
Zoom. Deze cursus was oorspronkelijk gepland in juni 2020, maar is in verband met de
coronapandemie eerst uitgesteld en uiteindelijk in aangepaste vorm digitaal georganiseerd.
Bijgevoegd zijn het programma (onder voorbehoud van wijzigingen) en de docentenlijst.
Eveneens is meegestuurd de informatie over de verplichte en aanbevolen literatuur.
U ontvangt separaat bericht over de toegang tot een online omgeving (Sharepoint) waarin u
voorafgaand aan de cursus presentaties en video’s kunt vinden ter voorbereiding. We
beseffen ons dat de voorbereidingstijd korter is dan normaal, maar willen u desondanks
verzoeken om de (opgenomen) presentaties en video’s voorafgaand aan de cursus te bekijken
zodat er een basis is voor het verdere theoretische deel van de cursus.
Daarnaast vormt het boek ‘Fysische diagnosiek’ (zie literatuurlijst voor details) en de daarbij
behorende video’s de basis voor het vaardighedenonderwijs. Dit zal — gezien de bijzondere
omstandigheden — dit keer lokaal georganiseerd worden, de opleiders zijn hierover reeds
geïnformeerd via de scholingscommissie.
U kunt deelnemen aan de cursus via de link (Zoom) die u toegestuurd heeft gekregen.
De deelnamekosten bedragen  425,-. U ontvangt (na afloop van de cursus) een factuur vanuit
de Financiële Dienst van het UMCG. Vragen over de factuur of de betaling kunt u richten aan
fin.adm@wenckebach.umcg.nl.
Graag zien wij uw komst tegemoet op 19 januari aanstaande.
Met vriendelijke groet,
mede namens de programmacommissie,
Drs. R.J. Berduszek, drs. M.A.N. Siebrecht

