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1.  Inleiding	  
	  	  

Hierbij	  presenteert	  de	  praktijk	  voor	  Oefentherapie	  Cesar	  te	  Arnhem	  haar	  vierde	  jaarverslag	  Praktijk	  en	  
Kwaliteit.	  

	  	  

Met	  dit	  jaarverslag	  Praktijk	  en	  Kwaliteit	  wil	  de	  Praktijk	  voor	  Oefentherapie	  Cesar-‐Arnhem	  de	  structuur	  
van	  de	  praktijk	  en	  het	  oefentherapeutisch	  handelen	  inzichtelijk	  maken	  voor	  verwijzers,	  cliënten,	  
zorgverzekeraars	  en	  anderen	  die	  geïnteresseerd	  zijn	  in	  de	  praktijkvoering.	  Daarnaast	  kan	  met	  dit	  verslag	  
de	  kwaliteit	  van	  de	  zorg	  worden	  bewaakt	  en	  bevorderd.	  In	  dit	  verslag	  wordt	  weer	  gegeven	  hoe	  door	  ons	  
inhoud	  is	  gegeven	  aan	  de	  doelstelling	  in	  2014.	  	  

	  	  

Het	  voornaamste	  behandeldoel	  van	  Oefentherapie	  is:	  mensen	  begeleiden	  die	  beperkt	  worden	  door	  
fysieke	  klachten	  in	  dagelijkse	  activiteiten	  of	  werkgerelateerde	  activiteiten.	  Cliënten	  wordt	  aangeleerd	  
welke	  mogelijkheden	  zij	  zelf	  hebben	  en	  hoe	  zij	  deze	  kunnen	  toepassen	  om	  een	  verandering	  in	  het	  
houdings-‐	  en	  bewegingspatroon	  te	  creëren.	  	  

De	  Oefentherapeut	  Cesar	  zal	  de	  aan	  zijn	  zorg	  toevertrouwde	  mens	  leren	  hoe	  deze	  doeltreffend	  en	  
doelmatig	  zijn	  of	  haar	  kwaliteit	  van	  leven	  kan	  verbeteren.	  Dit	  is	  ook	  het	  uitgangspunt	  bij	  het	  leveren	  van	  
verantwoorde	  zorg,	  zoals	  gedefinieerd	  in	  de	  wet-‐BIG	  en	  de	  kwaliteitswet	  Zorginstellingen.	  

	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

2.  De  praktijk	  
2.1  Algemene  gegevens	  

	  	  

De	  praktijk	  

De	  praktijk	  werd	  in	  april	  1993	  gestart	  door	  Dhr.	  K.A.	  van	  Hooijdonk.	  De	  praktijk	  voor	  Oefentherapie	  
Cesar	  is	  gevestigd	  aan	  de	  Panheelstraat	  68	  te	  Arnhem.	  Het	  betreft	  een	  uitbouw	  van	  de	  voormalige	  
garage.	  

In	  2011	  heeft	  Dhr.	  van	  Hooijdonk	  naast	  het	  parttime	  werken	  in	  de	  praktijk	  ook	  een	  loondienst	  functie	  bij	  
H&C	  healthpromotion	  als	  arbeidsrevalidatie	  therapeut.	  Hierdoor	  is	  hij	  niet	  alle	  dagen	  werkzaam	  in	  de	  
praktijk.	  

	  	  

In	  de	  praktijk	  zijn	  drie	  oefentherapeuten	  parttime	  werkzaam.	  	  

In	  2014	  is	  de	  praktijk	  voor	  Oefentherapie	  	  Cesar	  waargenomen	  gedurende	  de	  uren	  dat	  Dhr.	  van	  
Hooijdonk	  voor	  H&C	  werkte.	  Mevrouw	  Ellemieke	  Bakkers	  is	  werkzaam	  geweest	  van	  januari	  t/m	  31	  
december	  2014.	  Daarnaast	  werkte	  van	  augustus	  2014	  t/m	  december	  2014	  mevrouw	  Ayke	  Onderweegs.	  

	  	  

De	  oefentherapeuten	  die	  in	  de	  praktijk	  een	  waarneming	  hebben	  gedaan,	  zijn	  allen	  in	  bezit	  van	  een	  Var	  
verklaring,	  ze	  zijn	  lid	  van	  de	  VvOCM	  en	  hebben	  een	  beroepsaansprakelijkheidsverzekering.	  In	  2014	  is	  
geen	  gebruik	  gemaakt	  van	  deze	  verzekering.	  	  

	  	  

De	  praktijk	  is	  goed	  bereikbaar	  en	  er	  zijn	  voldoende	  parkeergelegenheden	  aanwezig.	  	  

	  	  

Accommodatie	  	  

De	  praktijkruimte	  bestaat	  uit	  1	  behandelkamer,	  een	  wachtruimte	  en	  een	  toilet.	  De	  ruimtes	  zijn	  gelegen	  
op	  de	  begane	  grond	  en	  zijn	  rolstoel	  toegankelijk.	  Er	  is	  parkeergelegenheid	  voor	  2	  á	  3	  auto’s	  aanwezig.	  

	  	  



Openingstijden	  

Maandag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:00	  uur	  tot	  21:00	  uur	  

Dinsdag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:00	  uur	  tot	  18:00	  uur	  

Woensdag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:00	  uur	  tot	  20:00	  uur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Donderdag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:00	  uur	  tot	  20:00	  uur	  

Vrijdag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:00	  uur	  tot	  18:00	  uur	  

	  	  

De	  praktijk	  is	  Telefonisch	  bereikbaar	  op	  het	  nummer	  026-‐3815862	  of	  06-‐23423346	  

Bij	  afwezigheid	  kan	  het	  antwoord	  apparaat	  worden	  ingesproken.	  Men	  wordt	  dan	  binnen	  24	  uur	  terug	  
gebeld	  (met	  uitzondering	  van	  weekeinden).	  Na	  aanmelding	  kunnen	  cliënten	  afhankelijk	  van	  
voorkeurstijden	  of	  -‐dagen	  dezelfde	  week	  of	  de	  week	  daarop	  volgend	  in	  behandeling	  worden	  genomen.	  
Cliënten	  kunnen	  een	  voorkeur	  voor	  een	  oefentherapeut	  uitspreken,	  maar	  zijn	  dan	  wel	  gebonden	  aan	  de	  
werkdagen	  en	  -‐tijden	  van	  deze	  therapeut.	  

	  
	  



2.2  Zorgverlening  
Cliënten	  kunnen	  in	  behandeling	  worden	  genomen	  via	  de	  Directe	  Toegankelijkheid	  Oefentherapie(DTO)	  
of	  na	  verwijzing	  door	  (huis)arts	  en	  medisch	  specialist.	  Bij	  een	  verwijzing	  door	  huisarts	  of	  medisch	  
specialist	  dient	  men	  bij	  de	  eerste	  afspraak	  het	  verwijsformulier	  mee	  te	  nemen.	  
	  
Verwijzingen	  naar	  de	  praktijk	  gebeurt	  hoofdzakelijk	  door	  huisartsen	  uit	  Arnhem-‐zuid	  (de	  Laar-‐Oost,	  
West	  Schuytgraaf	  en	  Rijkerswoerd)	  en	  medisch	  specialisten	  uit	  de	  ziekenhuizen	  Rijnstate	  Velp	  en	  	  
Zevenaar.	  
Cliënten	  kunnen	  sinds	  1	  juli	  2008	  ook	  via	  de	  Directe	  toegankelijkheid	  Oefentherapie	  (DTO)	  in	  
behandeling	  worden	  genomen.	  Bij	  de	  eerste	  afspraak	  wordt	  dan	  een	  screening	  afgenomen	  om	  te	  
beoordelen	  of	  de	  cliënt	  met	  zijn	  of	  haar	  hulpvraag	  in	  de	  praktijk	  aan	  het	  goede	  adres	  is.	  Hiervan	  wordt	  
een	  screeningsverslag	  gemaakt	  en	  met	  instemming	  van	  de	  cliënt	  naar	  de	  huisarts	  gestuurd.	  Bij	  de	  eerste	  
afspraak	  dient	  men	  tevens	  mee	  te	  nemen:	  het	  pasje	  van	  de	  zorg	  verzekeraar	  en	  een	  identiteitsbewijs.	  
In	  het	  overzicht	  van	  de	  cliënten	  instroom	  2014,	  opgenomen	  in	  bijlage	  1,	  is	  te	  zien	  dat	  96	  cliënten	  de	  
praktijk	  binnen	  zijn	  gekomen	  met	  een	  verwijzing	  en	  59	  cliënten	  via	  de	  DTO.	  	  
	  
De	  Praktijk	  heeft	  met	  alle	  grote	  ziektekostenverzekeraars	  een	  contract.	  In	  bijlage	  3	  is	  te	  zien	  dat	  de	  
meeste	  cliënten	  die	  in	  2014	  behandeld	  zijn	  in	  de	  praktijk	  verzekerd	  waren	  bij	  Menzis.	  	  
	  
Naast	  de	  behandelingen	  op	  de	  praktijklocatie	  vinden	  er	  ook	  behandelingen	  aan	  huis	  plaats.	  Deze	  
behandelingen	  worden	  vooral	  gegeven	  aan	  cliënten	  voor	  wie	  het	  (tijdelijk)	  niet	  mogelijk	  is	  om	  naar	  de	  
praktijk	  te	  komen	  door	  verslechterde	  mobiliteit;	  bijvoorbeeld	  cliënten	  met	  MS,	  Reumatoïde	  Artritis,	  na	  
een	  rug,	  heup,	  knie	  operatie	  of	  kwetsbare	  ouderen	  met	  een	  verhoogd	  valrisico.	  
	  
De	  Praktijk	  ligt	  op	  nog	  geen	  halve	  kilometer	  van	  de	  Verloskundige	  praktijk	  “Puur	  Vroedvrouwen”.	  De	  
contacten	  met	  de	  verloskundige	  praktijk	  zijn	  goed.	  Er	  is	  ook	  een	  samenwerkingsovereenkomst	  getekend	  
door	  de	  verloskundigen	  en	  K.A.	  van	  Hooijdonk.	  Vanuit	  de	  verloskundige	  praktijk	  komen	  zeer	  regelmatig	  
vrouwen	  naar	  de	  Praktijk	  voor	  oefentherapie	  Cesar.	  Deze	  instroom	  van	  nieuwe	  cliënten	  valt	  onder	  de	  
DTO,	  omdat	  er	  geen	  verwijsbrief	  van	  huisarts	  of	  medisch	  specialist	  aanwezig	  is.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



3.  Het  jaar  2014	  

	  	  

3.1  Zorgverlening  en  Preventie	  	  

De	  praktijk	  streeft	  ernaar	  zorg	  patiëntgericht	  en	  doelmatig	  vorm	  te	  geven.	  Elke	  behandeling	  gaat	  uit	  van	  
de	  hulpvraag	  van	  de	  cliënt	  en	  richt	  zich	  op	  optimaal	  functieherstel	  en	  zelfstandigheid.	  Met	  de	  cliënt	  
worden	  haalbare	  doelen	  gesteld	  en	  de	  behaalde	  resultaten	  regelmatig	  beoordeeld	  en	  geëvalueerd.	  

	  	  

In	  2014	  zijn	  155	  patiënten	  behandeld	  in	  de	  praktijk.	  Hiervan	  waren	  110	  vrouw	  en	  45	  man.	  	  	  

De	  behandelde	  cliënten	  waren	  voornamelijk	  personen	  met	  (lage)	  rug-‐bekkenklachten,	  bekkenpijnen,	  
nek/schouderklachten,	  hyperventilatie,	  houdingsafwijkingen,	  incontinentie,	  RSI	  en	  kinderen	  met	  
sensomotorische	  achterstand.	  Een	  uitgebreid	  overzicht	  van	  de	  behandelgegevens	  vindt	  u	  in	  de	  bijlage.	  

	  	  

Indeling	  naar	  leeftijd	  

•         4	  cliënten	  waren	  onder	  de	  10	  jaar	  	  

•         13	  cliënten	  waren	  tussen	  de	  10	  en	  20	  jaar	  

•         57	  cliënten	  waren	  tussen	  de	  20	  en	  30	  jaar	  	  

•         52	  cliënten	  waren	  tussen	  30	  en	  40	  jaar	  

•         14	  cliënten	  waren	  tussen	  40	  en	  50	  jaar	  

•         12	  cliënten	  waren	  tussen	  50	  en	  70	  jaar	  

•         3	  	  cliënten	  waren	  tussen	  	  70	  en	  100	  jaar	  
Totaal	  155	  patiënten.	  

	  	  

Indeling	  naar	  verwijzing	  	  

In	  2014	  werden	  96	  cliënten	  verwezen	  naar	  de	  praktijk	  door	  huisartsen	  of	  medisch	  specialisten	  en	  59	  
cliënten	  kwamen	  via	  de	  Directe	  Toegankelijkheid	  Oefentherapie	  (DTO)	  de	  praktijk	  binnen.	  	  48	  Patiënten	  
werden	  er	  behandeld	  die	  al	  eerder	  onder	  behandeling	  zijn	  geweest	  binnen	  de	  praktijk.	  	  



	  	  

Indeling	  naar	  behandellocatie	  

149	  Cliënten	  werden	  in	  de	  praktijk	  behandeld	  	  

6	  cliënten	  kregen	  behandeling	  aanhuis	  

	  	  

Gebruikte	  meet	  instrumenten	  en	  richtlijnen	  

De	  praktijk	  maakt	  gebruik	  van	  verschillende	  meetinstrumenten:	  

•         De	  VAS-‐schaal	  voor	  het	  meten	  van	  de	  mate	  van	  pijn	  intensiteit.	  

•         De	  PSK	  vragenlijst	  voor	  het	  in	  kaart	  brengen	  van	  de	  functionele	  status	  van	  de	  cliënt.	  

•         De	  Quebeck	  	  backpain	  disability	  scale	  voor	  het	  vast	  stellen	  welke	  beperkingen	  er	  voor	  de	  cliënt	  
zijn	  door	  de	  rugklachten.	  

•         Nijmeegse	  Hyperventilatielijst	  voor	  het	  diagnosticeren	  in	  welke	  mate	  er	  sprake	  is	  van	  	  het	  
hyperventilatiesyndroom.	  

•         The	  Dash	  om	  een	  inzicht	  te	  verkrijgen	  welke	  mogelijkheden	  of	  beperkingen	  er	  zijn	  in	  nek,	  arm	  
en	  schouder	  gebied.	  

•         Tampa	  Vragenlijst	  om	  vast	  te	  stellen	  of	  er	  sprake	  is	  van	  bewegingsangst.	  

•         NDI:	  Neck	  Disability	  Index.	  

•         PMI:	  Pregnancy	  Mobility	  index	  

•         PCI:	  Pain	  coping	  inventarisatie	  lijst	  

	  	  

De	  praktijk	  is	  bekend	  met	  en	  werkt	  volgens	  de	  monodisciplinaire	  richtlijnen	  die	  zijn	  opgesteld	  door	  de	  
landelijke	  beroepsgroep	  VvOCM.	  

•         Richtlijn	  Cesar	  en	  artrose	  heup	  en	  knie	  (2004)	  

•         Richtlijn	  Cesar	  en	  Bechtrew	  (SA)	  (2004)	  

•         Richtlijn	  Cesar	  en	  peripartium	  bekkenklachten	  (2013)	  



•         Richtlijn	  Cesar	  bekkenklachten	  (2014)	  

•         Richtlijn	  Cesar	  en	  COPD	  (2004)	  

•         Richtlijn	  Cesar	  en	  osteoporose	  (2004)	  

•         Richtlijn	  Cesar	  en	  idiopatische	  scoliose	  (2004)	  

•         Richtlijn	  Cesar	  en	  urine	  incontinentie	  (2005)	  

•         Richtlijn	  Cesar	  en	  whiplash	  gerelateerde	  symptomen	  (2004)	  

	  	  

	  	  

3.2  Voorlichting  en  informatie	  

De	  oefentherapeuten	  streven	  ernaar	  de	  cliënten	  goed	  te	  informeren	  en	  te	  begeleiden.	  Cliënten	  
ontvangen	  bij	  aanmelding	  of	  tijdens	  de	  eerste	  zitting	  zowel	  mondelinge	  als	  schriftelijke	  informatie.	  
Hierbij	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  voorlichtingsmateriaal	  van	  de	  beroepsvereniging	  en	  materiaal	  dat	  uit	  
zelf	  opgedane	  kennis	  is	  verkregen.	  

	  	  

De	  aanpak	  van	  oefentherapie	  Cesar	  vraagt	  actieve	  participatie	  van	  de	  hulpvrager	  om	  gewenste	  
resultaten,	  zoals	  verandering	  in	  houding-‐	  en	  bewegingsgedrag,	  inzicht	  in	  gezond	  bewegen	  en	  integratie	  
in	  het	  dagelijks	  functioneren	  te	  realiseren.	  Met	  elke	  cliënt	  worden	  concrete	  afspraken	  gemaakt	  over	  de	  
benodigde	  zelfwerkzaamheid	  

	  	  

3.3  Klachtenbehandeling	  

De	  Praktijk	  is	  aangesloten	  bij	  de	  klachtenregeling	  van	  de	  VvOCM.	  Patiënten	  worden	  schriftelijk	  
geïnformeerd	  over	  de	  klachtenregeling	  formulieren	  zijn	  in	  de	  wachtruimte	  aanwezig.	  In	  2014	  zijn	  er	  
geen	  klachten	  binnen	  gekomen.	  

	  	  

3.4  Kwaliteitszorg	  

VvOCM	  en	  Kwaliteitsregister	  Paramedici	  
De	  oefentherapeuten	  die	  werkzaam	  zijn	  binnen	  de	  praktijk	  zijn	  allen	  lid	  van	  de	  landelijke	  
vereniging	  van	  Oefentherapeuten	  Cesar	  en	  Mensendieck	  (VvOCM)	  en	  ingeschreven	  in	  het	  



kwaliteitsregister	  Paramedici.	  In	  2010	  heeft	  de	  periodieke	  herregistratie	  plaatsgevonden.	  De	  
oefentherapeuten	  zijn	  tot	  2015	  weer	  bijgeschreven	  in	  het	  kwaliteitsregister	  Paramedici.	  

Intercollegiaal	  overleg	  Cesar	  Mensendieck	  (IOCM)	  

De	  oefentherapeuten	  maken	  deel	  uit	  van	  intercollegiale	  overleggroepen.	  Een	  IOCM-‐groep	  komt	  6	  x	  per	  
jaar	  bijeen	  en	  heeft	  als	  doel	  de	  kwaliteit	  van	  het	  methodisch	  handelen	  te	  toetsen	  en	  te	  verbeteren.	  

	  	  

  
	  

3.5  Cursussen  in  2014	  

In	  2014	  zijn	  2	  cursussen	  gevolgd.	  

-‐          Cursus	  Running	  therapie	  

-‐          Aspecifieke	  lage	  rugpijn	  fysio	  Topics	  

	  	  

3.6  Indicatiestelling	  

De	  praktijk	  streeft	  ernaar	  dat	  cliënten	  steeds	  die	  zorg	  ontvangen,	  die	  het	  beste	  aansluit	  bij	  de	  wensen	  en	  
behoeften	  van	  de	  cliënt.	  Als	  de	  oefentherapeut	  Cesar	  een	  bepaalde	  hulpvraag	  niet	  kan	  beantwoorden,	  
krijgt	  de	  hulpvrager	  het	  advies	  om	  in	  overleg	  met	  de	  verwijzer	  een	  andere	  vorm	  van	  zorg	  te	  zoeken.	  

	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



4.  Conclusies  over  het  jaar  2014  en  Kwaliteitsplan  
2014	  

	  	  

Conclusie	  

	  	  

	  	  

De	  belangrijkste	  gebeurtenissen	  en	  veranderingen	  in	  2014:	  

	  	  

-‐          Er	  zijn	  geen	  klachten	  ingediend	  of	  behandeld.	  	  

-‐          Er	  werd	  deelgenomen	  aan	  casuïstiek	  en	  intervisiegroepen.	  

-‐          Er	  werd	  1	  seniorstagiair	  begeleid.	  

-‐          Dhr.	  van	  Hooijdonk	  is	  bedrijfsarbeids	  –therapeut	  bij	  H&C	  healthpromotion	  en	  werkt	  als	  zodanig	  
bij	  OHRA	  en	  ABNAMRO	  en	  Abbott	  voor	  20	  uur	  per	  week.	  	  

-‐          Uit	  de	  statistieken	  blijkt:	  de	  leeftijd	  van	  de	  meeste	  patiënten	  die	  in	  de	  praktijk	  zijn	  behandeld	  

tussen	  de	  20	  en	  40	  jaar	  ligt,	  de	  behandeling	  het	  meest	  wordt	  ingezet	  bij	  rugklachten	  waarbij	  de	  meeste	  
cliënten	  Menzis	  als	  zorgverzekering	  hebben.	  Meer	  cliënten	  zijn	  uitbehandeld,	  dan	  dat	  er	  zijn	  
ingestroomd!	  Bijna	  ¾	  van	  de	  patienten	  is	  vrouw.	  

	  	  

	  	  

	  	  

  
	  	  
	  
	  
	  



	  

5.  Plannen  voor  het  jaar  2015	  

	  	  

De	  plannen	  binnen	  de	  praktijk	  voor	  Oefentherapie	  Cesar	  voor	  2015	  zijn	  als	  volgt:	  	  

-‐          De	  samenwerking	  aangaan	  met	  de	  osteopaat	  (Eric	  Visser)	  

-‐          De	  samenwerking	  aangaan	  met	  overige	  medische	  disciplines	  binnen	  de	  nieuwe	  locatie.	  Zoals	  
fysiotherapeut	  en	  logopediste.	  

-‐          Het	  patiënten	  bestand	  vergroten	  door	  multidisciplinaire	  samenwerking,	  betere	  bereikbaarheid	  
en	  patiënten	  onder	  behandeling	  mee	  te	  nemen	  naar	  nieuwe	  locatie.	  

-‐          Voortzetting	  	  activiteiten	  rond	  Netwerkgroep	  Chronische	  pijn	  	  

-‐          Voorzetting	  deelname	  intervisie	  /intercollegiale	  toetsingsgroep.	  

-‐          Voorzetting	  begeleiding	  stagiaires	  tijdens	  juniorstage	  en	  seniorstage.	  

-‐          Website	  updaten	  en	  meer	  interactief	  maken.	  

-‐          De	  samenwerking	  met	  diverse	  huisartsen	  praktijken	  in	  Arnhem	  verbeteren	  	  

-‐          Registratie	  bekkentherapeut	  realiseren.	  

-‐          Met	  	  chronische	  pijnpatiënten	  gaan	  werken	  via	  het	  protocol:	  netwerk	  chronische	  pijn.	  

-‐          Instroom	  van	  chronischepijnpatiënten	  realiseren	  via	  netwerkgroep	  en	  via	  contacten	  met	  
specialisten	  en	  huisartsen	  

-‐          Het	  opzetten	  van	  Running	  Therapie	  	  

-‐          Het	  volgen	  van	  de	  cursus	  Mindfullnes	  

	  	  

	  	  

	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

6.  Gevolgde  Cursussen	  

	  	  
K.A.	  van	  Hooijdonk	  

	  	  

•         Cursus	  Running	  therapie	  

•         Aspecifieke	  lage	  rugpijn	  fysio	  Topics	  

•         Cursus	  Netwerk	  chronische	  pijn.	  

•         Verslaglegging	  volgens	  audit	  normen	  

•         Brein	  en	  stemming	  door	  Onno	  Meijer	  

•         Scholing	  Communicatie	  div.	  technieken	  opleiding	  H&C	  healthpromotion	  31-‐10-‐2009	  

•         Bewustzijn	  in	  bewegen	  Trilemma	  14-‐05-‐2009	  

•         Lichaamsbewustwording	  in	  relatie	  tot	  stress	  01-‐06-‐2008	  

•         Cursus	  Basiseducatie	  kwaliteit	  en	  wetenschap	  8-‐06-‐2008	  



•         Lagerugpijn	  Concept	  richtlijn	  docenten	  collectief	  rug	  cursus	  10-‐03-‐2007	  

•         Commentaar	  ronde	  Lesa	  lage	  rugklachten	  3-‐05-‐2008	  	  

•         Post	  HBO	  cursus	  Bedrijfsoefentherapie	  2	  april	  2004	  

•         Certificaat	  bijwonen	  van	  richtlijnen	  idiopatischescoliose	  

•         NPI	  cursus	  RSI	  1	  dec.	  2001	  

•         NPI	  behandeling	  patiënten	  met	  hyperventilatie	  klachten	  7	  april	  2001	  

•         Seminar	  lezingscyclus	  2000/2001	  Onderwerp	  Bekken	  instabiliteit	  

•         NPI	  Bekkeninstabiliteit	  september	  1999	  

	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

  
	  



  

  

7.  Bijlagen	  	  
	  	  

1:	  Cliënten	  leeftijd	  

2:	  Overzicht	  voornaamste	  verwijsdiagnoses	  

3.	  Praktijk	  volume	  	  

4.	  Patiënten	  in-‐	  en	  uitstroom	  in	  de	  praktijk	  oefentherapie	  cesar	  	  

5.	  Aantal	  cliënten	  man/vrouw	  en	  locatie	  van	  de	  behandelingen	  
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