
 
 

 

NVFVG-cursus 

Fysiotherapie voor mensen met een verstandelijke beperking 
 

 

1e cursusdag - vrijdag 17 september 2021 

08.45 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee 

09.00 uur Welkom en kennismaking 

09.30 uur Inleiding: verstandelijke beperking 

Marloes Voermans- Orthopedagoog-Generalist NVO / onderzoeker 

10.00 uur Cliënten met een disharmonisch profiel – waar let je op en hoe communiceer je 

dan? 

Marloes Voermans  

10.45 uur koffie/thee 

11.00 uur  De rol van draagkracht en draaglast bij cliënten met een verstandelijke beperking 

Marloes Voermans 

12.30 uur Lunch 

13.15 uur  Vervolg De rol van draagkracht en draaglast bij cliënten met een verstandelijke 

beperking 

Marloes Voermans 

14. 15 uur Invloed van medicijnen bij cliënten met een verstandelijk beperking met de focus op 

‘Wat betekent dit voor de fysiotherapie?’ 

Apotheker via Apotheek Hoogland   

15.00 uur  Koffie/thee 

15.30 uur  Vervolg: Invloed van medicijnen bij cliënten met een verstandelijk beperking 

16.45 uur Afronding en take home message 

17.00 uur Afsluiting 1e cursusdag 

 

  



 

2e cursusdag - vrijdag 15 oktober 2021 

09.00 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee 

09.25 uur Welkom en inleiding  

09.30 uur Fysiotherapie bij tonusproblematiek 

Erik Gielen MSc, fysiotherapeut en hoofd paramedici bij ASVZ 

10.45 uur koffie/thee 

11.00 uur  SI en fysiotherapie  

Cor Reuven en/of Esther Fleurbaay, estaSI Trainingen 

13.00 uur Lunch 

13.45 uur Syndromen (gefocust op de link naar bewegen en informatie over rol genetica)  

Suzanne Neuvel AVG, Prinsenstichting  

15.00 uur  Koffie/thee 

15.15 uur  Vervolg Syndromen  

Suzanne Neuvel  

16.45 uur Afronding en take home message 

17.00 uur Afsluiting 2e cursusdag 

 

3e cursusdag - vrijdag 26 november 2021 

09.00 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee 

09.25 uur Welkom en inleiding  

09.30 uur Naar een actieve en gezonde leefstijl, en voldoende beweegmogelijkheden- op weg 

naar een betere gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking 

Suggestie: Alyt Oppewal – Erasmus MC 

10.30 uur koffie/thee 

10.45 uur  Vervolg Naar een actieve en gezonde leefstijl, en voldoende beweegmogelijkheden- 

op weg naar een betere gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking 

Alyt Oppewal 

12.30 uur Lunch 

13.15 uur Vervolg Fysiotherapie bij tonusproblematiek 

Erik Gielen MSc, fysiotherapeut en hoofd paramedici bij ASVZTonus  

14.15 uur  Koffie/thee  

14.30 uur  Orthese- zitten, liggen en positioneren 

Spreker via RZ zorg 

16.45 uur Afronding en take home message 

17.00 uur Afsluiting cursus 


