|Algemene informatie
Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor revalidatieartsen,
(kinder)fysiotherapeuten, bewegingslaboranten
TIP: kom als duo (arts+fysio/laborant!)
Accreditatie
Accreditatie is verleend door Nederlandse
Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) voor 12
punten, en het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) voor
16 punten.
Locatie
De cursus vindt plaats op locatie VUmc Polikliniek
bij afdeling revalidatiegeneeskunde in de
Lorentzzaal (PK -1 X 169)
De Boelelaan 1118, 1081 HZ Amsterdam.
Bereikbaarheid
De locatie VUmc is goed te bereiken met het
openbaar vervoer. Wij raden u aan hier zoveel
mogelijk gebruik van te maken. Rondom VUmc is
parkeren alleen mogelijk tegen betaling.
Kosten en aanmelden
De kosten voor deelname aan de cursus
bedragen 650 euro per persoon. De
voorkeur gaat uit naar deelname van een
koppel bestaande uit
(revalidatie-) arts en/of fysiotherapeut en
bewegingslaborant.

| Programma

De cursus wordt verdeeld over 2 dagen op
donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2019
vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur waarin theorie
en praktijk elkaar afwisselen.

De theorie bestaat uit de volgende onderdelen:
•
Achtergrond inspanningsfysiologie
•
Bij wie is testen zinvol?
•
Uitvoering van testen: maximale
inspanningstest, anaerobe test
(Wingate) en loopenergietest
(energy cost)
•
Interpretatie van testgegevens
•
Hoe kunnen testgegevens worden
gebruikt voor het bepalen van het
behandelplan?
Het practicum wordt onderverdeeld in
de volgende onderdelen:
•
•
•
•

Loopenergiemeting
Maximale inspanningstest op fietsergometer
Uitwerking en interpretatie
Oefenen met casus voor opstellen
behandelplan

Het practicum wordt uitgevoerd in groepen van
maximaal 5 deelnemers.

U kunt zich online inschrijven.
Klik hier.
Minimaal aantal deelnemers

Deze cursus wordt gegeven door:

12 deelnemers

Mw. dr. Annemieke Buizer,
kinderrevalidatiearts
Mw. Eefje Muselaers
kinderfysiotherapeut en bewegingslaborant
Mw. dr. Annet Dallmeijer
bewegingswetenschapper

Maximaal aantal deelnemers
20 deelnemers

Allen: Amsterdam UMC, locatie VUmc

E-mail

: m.blankert@vumc.nl

Telefoon : 020 - 4440763
Schrijf u in vóór 25 maart 2019! Alleen bij voldoende aanmeldingen gaat de cursus door!
www.vumc.nl
www.amsterdamumc.nl De Boelelaan 1118, 1081 HZ AMSTERDAM

