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Nieuwsbrief 
 

VAN DE REDACTIE 

Dit is de vierde nexus-nieuwsbrief 

in 2009. Wij willen u middels deze 

nieuwsbrief weer op de hoogte 

brengen van recente ontwik-

kelingen en activiteiten in de 

nabije toekomst. 

Zoals u misschien al gezien hebt 

zijn er een aantal aanpassingen op 

de Nexus-internetsite te vinden. 

Onder “impressies” aan de linker 

kant in de navigatiebalk hebben 

wij een aantal korte foto-

presentaties van schoolings-

activiteiten ingevoegd. Daarnaast 

is de “taalkeuze” naar voren 

verschoven. Dit heeft toch te 

maken met de ontwikkeling van 

Nexus in andere Europeese lan-

den.  

In de afgelopen periode hebben er 

ook weer een aantal incompany 

scholingsactiviteiten plaats gevon-

den waaronder een scholing op het 

gebied van chronische schouder-

klachten in een 1e lijnspraktijk 

fysiotherapie. 
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En verder in deze nieuwsbrief: 
• Harald Bant, directeur van het ESP 

Education Network aan het woord over 
ontwikkelingen in de sportfysiothera-
pie. 

• Studenten ESP-sportfysiotherapie aan 
het woord over hun ervaringen met de 
ESP-opleiding. 

• Overzicht scholingsagenda Nexus. 

De extra schoudercursus van 9 tot 

11 oktober was goed bezocht. Wij 

zullen in 2010 waarschijnlijk deze 

basiscursus schouderrevalidatie 

twee keer aanbieden. 

Nexus is ook dit jaar weer op het 

FysioCongres op 13 en 14 novem-

ber in Amsterdam RAI. Op de    

FysioExpo is er weer mogelijkheid 

tot kennismaking en voldoende tijd 

om met elkaar over het vak fysio-

therapie en onderwijs te praten. 

Het standnummer van Nexus is 79 

(op de 1e verdieping).  

Eind oktober zullen wij ook de data 

voor de cursussen in het voorjaar 

2010 presenteren. Hiervoor ver-

sturen wij dan ook een extra 

nieuwsbrief. 
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Stand van zaken ESP. 

Harald Bant, directeur van ESP over verleden, 

heden en toekomst van het European Sports-

physiotherapy Education Network: 

 

Het European Sports Physiotherapy (ESP) Educa-

tion Network kent zijn geboorte in 2001. In dit 

jaar is ervoor gekozen een netwerkorganisatie te 

realiseren waar docenten met internationale er-

varing op het gebied van sportfysiotherapie, 

sportwetenschappen en instituten die werkzaam 

zijn op het gebied van sport informatie en erva-

ring delen met als belangrijkste motto “samen 

staan we sterk”. Dit platform heeft in 2002 ge-

leidt tot de ESP sportfysiotherapie opleiding. De 

opleiding  heeft zich in de eerste jaren van haar 

bestaan vooral georiënteerd op het buitenland. 

In Zwitserland en Oostenrijk zijn de eerste sport-

fysiotherapie opleidingen van start gegaan. In de 

loop van de jaren bleek de opleiding een groot 

succes. Het ESP concept bleek voor veel fysio-

therapeuten een prima handvat om cliënten te 

revalideren in de meest brede zin van het woord. 

Vooral de toegepaste methodiek in het trainen 

van de verschillende motorische grondeigen-

schappen; mobiliteit, coördinatie, kracht, uithou-

dingsvermogen en snelheid komt als sterk punt 

van de opleiding naar voren alsmede de klinische 

vertaalslag.  Door het succes in Zwitserland en 

Oostenrijk heeft de ESP opleiding haar vleugels 

uitgeslagen naar Duitsland en Nederland.  

De eerste ESP opleiding in Nederland vond plaats 

in 2005. In de afgelopen jaren heeft de opleiding 

in Nederland een sterke groei doorgemaakt. In-

houdelijk is de Nederlandse opleiding aangepast 

aan het Europese en Nederlandse competentie-

profiel sportfysiotherapie. Dit heeft afgelopen 

zomer geleid tot accreditatie van de ESP sportfy-

siotherapeuten voor het NVFS kwaliteitsregister. 

Door deze accreditatie hebben afgestudeerde 

sportfysiotherapeuten nieuwe stijl de mogelijk-

heid om (inter)nationaal verkorte master oplei-

dingen Sportfysiotherapie te volgen. 

Last but not least hebben in 2006 de twee groot-

ste sportfysiotherapie-opleidingen van Europa; 

de Duitstalige SPT opleiding en de ESP opleiding, 

de handen ineen geslagen. De uitwisseling van 

kennis en ervaring tussen beide opleidingen 

heeft in samenwerking met de uitgever Thieme 

Verlag in Stuttgart geleid tot de realisatie van 

een boek over sportfysiotherapie.  

 

Het boek gaat bestaan uit een algemeen gedeel-

te en een specifiek gedeelte. Het algemene ge-

deelte van het boek dekt voor een groot deel de 

competenties af waar een sportfysiotherapeut 

aan moet voldoen. Het specifieke gedeelte van 

het boek bestaat uit verschillende casussen die 

zijn beschreven door bekende en ervaren sport-

fysiotherapeuten op het gebied van sportfysio-

therapie. De casussen beschrijven de klinische 

vertaalslag van de informatie in het algemene 

gedeelte en maken duidelijk op basis van welke 

criteria de ervaren sportfysiotherapeuten zijn 

keuzes maken tijdens de sportfysiotherapeuti-

sche behandeling.  De planning is dat het boek 

medio maart-april 2010 op de Duitstalige markt 

gaat verschijnen. 

Verder volgende pagina… 
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De tweejarige ESP sportfysiotherapie opleiding 

leidt u op tot een specialistisch professional op 

verschillende gebieden; het gebied van preven-

tie, curatie, revalidatie en re-integratie in de 

sportgezondheidszorg. De opleiding  zorgt voor 

het ontwikkelen,samenstellen en aanbieden van 

een samenhangend geheel van competenties die 

u de mogelijkheden biedt om: 

1. U te oriënteren, te bekwamen en te vormen in 

kennis, technische en relationele vaardigheden, 

attitude en persoonskenmerken van een begin-

nende sportfysiotherapeut. 

2. Als beginnend sportfysiotherapeut breed in-

zetbaar te zijn in het werkveld van de sportfysio-

therapie, waarbij er op bepaalde gebieden een 

meer dan gemiddelde kennis en vaardigheid en 

attitudeniveau wordt ontwikkeld. 

3. De door u gekozen individuele leerweg te opti-

maliseren, met inachtneming van aanleg, moti-

vatie en vorderingen (persoonskenmerken). 

4. U te ontwikkelen in de rollen van specialist, 

innovator, professioneel leider en adviseur. Het 

accent in de ESP opleiding ligt op het gebied van 

specialist. 

 

Harald Bant, directeur ESP 

 

Mocht uw interesse zijn gewekt en wilt u graag 

deelnemen en participeren binnen het ESP net-

werk, schroom niet en mail naar 

h.bant@hccnet.nl  

 

NEXUS ‘BRING A FRIEND’ 

ACTIE 
 

Je bent van plan een cursus bij 
Nexus te volgen?  
Over het algemeen is het leuker en ook ef-

fectiever als je de cursus samen met een 

collega volgt. Gezellig een paar dagen uit 
de dagelijkse routine en vervolgens met 

veel nieuwe ideeën terug— aan de slag!  

 

Ken jij iemand waarmee je graag 

samen een Nexus-cursus zou wil-
len volgen? 

 
Dan hebben wij hier een leuk voorstel: 

 
Jullie schrijven gezamenlijk in voor een ba-

sic-cursus en jullie krijgen beiden 10% kor-
ting op de cursusprijs.  

 
Hoe werkt het? 
Vermeld simpelweg bij de aanmelding via 

de Nexus-site dat je gezamenlijk de betref-
fende cursus wilt volgen. De administratie 

zal dan direct bij het sturen van de factuur 
een reductie van 10% uitvoeren.  

 

Dat is dan per persoon  
49,50 euro korting!!!! 
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OPLEIDING TOT  

ESP-SPORTFYSIOTHERAPEUT –  

EEN ERVARINGSBERICHT 
 

Op de volgende pagina’s doen drie studenten 

van de ESP-opleiding verslag over hun ervarin-

gen in het afgelopen halve jaar met de ESP-

opleiding. Nanette, Rolf en Loes stellen zich eerst 

even voor en daarna vertellen zij iets over hun 

ervaringen. 

Nanette Egberts: “Ik ben 37 jaar en werkzaam in 

mijn eigen praktijk in Zeewolde. Na mijn oplei-

ding fysiotherapie heb ik aan de KU Leuven mijn 

Master of Science titel gehaald. Daarna ben ik 

gaan werken in Zeewolde. In 2001 ben ik gestart 

met de opleiding manueeltherapie aan de SOMT 

in Amersfoort. Deze opleiding heb ik in 2006 af-

gerond.”    

Rolf Oostenbrink: ”Ik ben 27 jaar en werk bij 

Club Fysio Therapie B.V. Daar vervul ik twee ver-

schillende functies. Ik werk 20 uur als bewe-

gingswetenschapper op de kwaliteitsafdeling van 

dit bedrijf en 20 uur als fysiotherapeut in een 

sportcentrum in Arnhem-Zuid. Dit werk doe ik nu 

ongeveer een jaar. Ik heb eerst de opleiding Fy-

siotherapie in Nijmegen gevolgd en ben daarvoor 

in 2005 afgestudeerd. Aangezien ik mezelf nog 

verder wilde ontwikkelen (en natuurlijk omdat ik 

studeren ook leuk vond), ben ik de opleiding Be-

wegingswetenschappen aan het UMC St. Rad-

boud gaan volgen. Ik heb me vooral gericht op 

de inspanningsfysiologie. In september 2008 heb 

ik mijn diploma hiervoor behaald.”  

Loes Bons: “Ik ben in 2006 afgestudeerd als fysi-

otherapeut aan de HAN in Nijmegen. Momenteel 

werk ik 2 dagen in Groesbeek en 2 dagen in 

Uden, beide in een particuliere fysiotherapie-

praktijk. Direct na mijn studie heb een cursus 

wervelkolomrevalidatie bij Nexus gevolgd. Ver-

der heb ik de opleiding manuele therapie volgens 

Marsman gevolgd en in 2008 afgerond.” 

 

Vraag 1: Hoe heb je van de ESP-opleiding ge-

hoord?  

Nanette: Ik was op zoek naar de opleiding sport-

fysiotherapie. Naast manueeltherapie werk ik in 

de praktijk veel met revalidatie patiënten en be-

geleiden we twee sportclubs in het dorp. Ik heb 

ESP gevonden via het internet. 

Rolf: Eigenlijk heel toevallig. Ik was de boeken-

kast aan het doorspitten en wilde oud studiema-

teriaal weggooien. Ergens tussen de bende pa-

pieren zat een stencil met informatie over de 

ESP-opleiding. Die heb ik direct apart gelegd, 

met het idee dat het wel eens interessant zou 

kunnen zijn.  

Loes: Deels was ik op de hoogte van deze oplei-

ding door de cursus die ik bij Nexus heb gevolgd, 

deels door een collega die de opleiding gevolgd 

heeft. 

Vraag 2: Wat waren voor jou redenen om voor 

deze opleiding te kiezen? 

Nanette: Ik heb met name op de cursus inhoud 

gekozen voor deze opleiding. De opleiding staat 

dicht bij de praktijk waardoor je direct al het ge-

leerde kunt toepassen .  
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Rolf: Mijn ambitie is om uiteindelijk in de (top)

sportwereld actief te zijn op het gebied van fy-

sieke training/inspanningsfysiologie. Aangezien 

het vrij lastig is om vanuit een hele theoretische 

opleiding (Bewegingswetenschappen) in de 

sportwereld te belanden, wil ik mijn kansen ver-

groten door de opleiding Sportfysiotherapie te 

volgen. Bovendien is het zo dat sportfysiothera-

peuten zich steeds meer op het terrein van de 

inspanningsfysiologie gaan begeven. Dit komt 

ondermeer omdat sportfysiotherapeuten prakti-

scher zijn ingesteld. Mocht ik toch in de verre 

toekomst in de fysiotherapie actief blijven, dan is 

een specialisatie in de sportfysiotherapie voor 

mij aan absolute must. 

Loes: Primaire reden om voor deze opleiding te 

kiezen was voor mij het uitbreiden van mijn ken-

nis en vaardigheden op het gebied van actieve 

revalidatie. Graag wil ik meer mogelijkheden tot 

het geven van oefentherapie die ik ook werkelijk 

met theoretische kennis kan onderbouwen. Voor-

al het werken met recreatieve sporters trekt me 

erg aan. Uiteraard heb ik ook zelf affiniteit met 

sport. Ik weet hoe belangrijk sporten voor een 

mens kan zijn vanuit meerdere oogpunten. 

 Een belangrijke stimulans om deze opleiding te 

gaan doen waren ook de positieve ervaringen 

van mijn collega over deze opleiding. Verder 

kende ik een aantal docenten via de Nexus cur-

sus en hun kennis en didactische vaardigheden 

waren me in positieve zin opgevallen.   

 

Vraag 3: Je bent nu een half jaar met de oplei-

ding bezig. Wat is je algemene indruk? 

Nanette: De opleiding is erg leuk. Zoals eerder 

aangegeven kan je alles wat je geleerd hebt di-

rect toepassen in de praktijk . Daarnaast is de 

inhoud zeer up to date en kan je je eigen hande-

len goed onderbouwen. 

Rolf: Ondanks mijn achtergrond als bewegings-

wetenschapper heb ik veel nieuwe dingen ge-

leerd op deze opleiding. Met name de lesstof 

over de bindweefselfysiologie was voor mij rede-

lijk nieuw en heeft mij voor mijn gevoel in korte 

tijd een betere fysiotherapeut gemaakt. De les-

stof over inspanningsfysiologie en spierfysiologie 

is voor mij goed te begrijpen, maar omdat het 

op een andere manier wordt benaderd is het 

toch weer heel leerzaam. Dit heeft ook te maken 

met het feit dat er veel praktische vertaalslagen 

worden gemaakt. Het is natuurlijk heel leuk als 

je de theorie ook in je dagelijkse handelen kunt 

toepassen. Tot nu toe heb ik absoluut geen spijt 

van mijn keuze om de ESP-opleiding te volgen. 

Loes: Mijn algemene indruk is erg positief. Een 

ontspannen sfeer en goed gemotiveerde mensen 

om je heen. 

 

Vraag 4: Hoe komen de docenten op jou over? 

Nanette: De docenten zijn professioneel bezig 

met de opleiding. Ze zijn erg sterk in hun vak-

kennis maar zijn daarentegen niet ontoeganke-

lijk. De kracht van de docenten ligt in hun toe-

gankelijkheid voor vragen. Ze stellen zich op als 

collega’s waardoor er een zeer prettige sfeer is 

om in te werken. 

Rolf: Ik ervaar de docenten als vakbekwame en 

deskundige personen. Je kunt goed merken dat 

ze een bak aan ervaring hebben, maar ook op 

het theoretische vlak erg sterk zijn. Ik vind het 

een goede zaak dat de opleiding door meerdere 

docenten gegeven wordt, omdat zodoende veel 

kennis uit verschillende richtingen (bijvoorbeeld 

bindweefselfysiologie en spierfysiologie) gebun-

deld wordt.  
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Een ander sterk punt van de docenten is dat ook 

wanneer zij geen antwoord hebben op een vraag 

van een student, zij er niet omheen draaien en 

gewoon eerlijk bekennen dat ze het antwoord 

niet weten.  

Loes: Professioneel en toch informeel. Dit is juist 

waarom de sfeer zo prettig is. Docenten benade-

ren studenten als collega’s en niet als leerlingen. 

De docenten zijn didactisch sterk. 

 

Vraag 5: Hoe komt het dat je de inhoud van de 

opleiding zo goed kunt toepassen op je eigen 

werkplek? Kun je een kort voorbeeld noemen? 

Nanette: De trainingsmethode die je in de oplei-

ding aangereikt krijgt kan je direct toepassen in 

de praktijk. Niet alleen op revalidatiepatiënten 

maar ook in de medische fitness is het bruik-

baar.  

Rolf: Dit komt voornamelijk doordat er veel 

praktische vertaalslagen gemaakt worden. De 

lesstof wordt gelukkig niet alleen als droge theo-

rie aangeboden, maar er wordt tijdens de lessen 

ook gelijk verteld hoe je die kennis in de praktijk 

kunt toepassen. Daarnaast zijn er groepsop-

drachten en casuïstiek waarbij je samen moet 

proberen de opgedane kennis in de praktijk te 

brengen.  Een leuk voorbeeld is het toepassen 

van de kennis van bindweefselfysiologie in de 

praktijk. Wanneer mensen bij mij in de praktijk 

komen met een bewegingsbeperking als gevolg 

van immobiliteit, kan ik ze haarfijn uitleggen wat 

er op bindweefselniveau speelt. Dit teken ik 

meestal mooi voor ze uit op papier. Ook wanneer 

deze mensen mobilisatieoefeningen moeten 

doen, vertel ik ze wat er in het weefsel gebeurt. 

Ze wordt het voor hen ineens heel begrijpelijk 

waarom ze een bepaalde oefening moeten doen 

en zie je dat de therapietrouw heel hoog wordt.  

Loes: De aangeleerde kennis wordt vaak direct 

aan de praktijk gekoppeld. Ofwel middels voor-

beelden ofwel middels direct uitvoeren van skills. 

In week 2 van de opleiding hebben we bijvoor-

beeld het sprong ABC aangeleerd. De week erna 

heb ik oefeningen daaruit direct op een voetbal-

ler met een inversietrauma toegepast als onder-

deel van de zijn coördinatieve revalidatietraining.  

Vraag 6: Hoe draagt de locatie bij aan een voor 

jou succesvolle opleiding? 

Nanette: Ik vind de afstand naar de Poort het 

enige nadeel van de opleiding. Een lokatie in het 

midden van het land zou denk ik meer studenten 

opleveren. De lokatie op zich is prima om een 

cursus in te volgen. 

Rolf: De lokatie De Poort is erg mooi en rustge-

vend. Studeren wordt op die manier erg prettig 

en informeel gemaakt. Helaas zijn de faciliteiten 

voor de praktijklessen er minder aanwezig. Ik zie 

dat echter niet als een belemmering voor het 

leerproces.  

Loes: De poort in een prima locatie voor deze 

opleiding. De faciliteiten zijn er goed. De lokalen 

zijn lekker licht en liggen in bosrijke omgeving. 

De omgeving om de het conferentieoord biedt 

goede gelegenheid voor het uitvoeren van skills, 

zoals loop en sprong ABC. 

Vraag 7: Op welke manier ondersteunen jouw 

medestudenten jou in je opleiding? 

Nanette: De afstand zorgt ervoor dat we elkaar 

weinig zien naast de cursus weken maar de 

groep is gemotiveerd en altijd bereid om elkaar 

te helpen. Ook moodle (digitale leeromgeving 

van ESP, red.) op internet zorgt ervoor dat je 

elkaar kan helpen. 
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Rolf: Vanwege mijn achtergrond als bewegings-

wetenschapper krijg ik vaak vragen van mede-

studenten met betrekking tot de lesstof. Hier-

door word je iedere keer weer gedwongen erover 

na te denken. Als ik het antwoord niet direct kan 

geven, motiveert het me in ieder geval om er-

achter te komen hoe het zit.  

Loes: De groep is erg gevarieerd. Van pas afge-

studeerde fysiotherapeuten tot fysiotherapeuten 

met veel ervaring en een enkeling met een eigen 

praktijk. Het is leuk om verschillende visies en 

verhalen binnen zo’n groep te zien en horen. Ie-

der heeft zijn eigen bijdrage binnen de groep en 

vult deze op een bepaalde manier aan.   

Vraag 8: Wat houdt het contact met de docenten 

buiten de onderwijsweken om in? 

Nanette: Via mail en moodle heb je contact met 

je docent over gemaakte opdrachten en vragen. 

Binnen twee dagen is er altijd antwoord. Daar-

naast kan je altijd bellen. Door hun toegankelijk-

heid is de drempel laag om dat te doen. 

Rolf: Tussen de onderwijsweken door moet je 

opdrachten maken die je vervolgens opstuurt 

naar de begeleider. Deze geeft je vervolgens 

weer feedback. Verder kun je altijd terecht bij de 

docenten voor vakinhoudelijke en praktische vra-

gen.  

Loes: Iedere student heeft een SLB-er 

(StudieLoopbaanBegeleider, red.). Dit zijn do-

centen van de opleiding die studenten begelei-

den bij hun studievoortgang. In principe bepaal 

je als student zelf hoeveel contact er nodig is om 

het proces goed te laten verlopen. Mijn eigen 

SLB-er is buiten de onderwijsweken goed bereik-

baar via mail of telefoon. 

 

Vraag 9: Zou je anderen adviseren om de ESP- 

opleiding te volgen? 

Nanette: Als je een ontspannen opleiding volgt 

om veel te leren over revalidatie en sport is het 

zeer zeker een aan te bevelen opleiding. Je moet 

er wel rekening mee houden dat het een echte 

opleiding is die veel tijd kost . Je doet het er niet 

zomaar even bij. Maar als je klaar bent ben je 

als therapeut zeker veel wijzer geworden. 

Rolf: Ik kan het iedere fysiotherapeut aanraden. 

Wat je op de ESP-opleiding leert, maakt je abso-

luut een betere fysiotherapeut. De opzet van het 

onderwijs en de docenten stimuleren je leerpro-

ces. Zo zorgt onder andere de afwisseling tussen 

theorie en praktijk ervoor dat de lesstof goed te 

begrijpen is. Verder ben ik blij dat ik de ESP-

opleiding in de nieuwe opzet volg. Door de op-

drachten die je tussen de onderwijsweken moet 

maken, blijf je continu in de lesstof verdiepen. 

Op die manier kun je de theorie en praktijk je 

veel meer eigen maken. 

Loes: Ja! Ik ben zelf heel erg positief over deze 

opleiding. Deze motiveert mij om actief met het 

vak bezig te zijn. Het leert je ook weer sterker je 

eigen handelen te onderbouwen, iets dat binnen 

het vak fysiotherapie steeds belangrijker wordt. 

Het feit dat de opleiding sinds dit jaar officieel 

aan de nationale en internationale standaard 

voor sportfysiotherapie voldoet vormt een extra 

reden om voor deze opleiding te kiezen. Met het 

huidige curriculum wordt de ESP sportfysiothera-

peut erkend als allround sportfysiotherapeut en 

krijgt hij/zij na het behalen van het diploma toe-

gang tot het KNGF kwaliteitsregister sportfysio-

therapie. Extra mooi dus! 

Opmerking: Mocht u meer vragen hebben over 

de ESP-opleiding neemt u dan gerust contact 

met ons op (email, telefoon). 
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Cursusnaam Data 

Gehandicaptenzorg 29-31 oktober 2009 

Orthopedie –advanced 31 oktober 2009 

EBP-advanced 13-15 november 2009 

ESP-opleiding 7 februari 2010 

De andere cursussen worden eind oktober be-

kend gemaakt. 
Nexus 

Maasweg 49 

6591 BM Gennep 

Telefoon: +31-(0)650616509 

www.nexus-physiotherapy.eu 

Meer informatie over deze cursus of het nieuwe opleidingsinstituut voor de fysiotherapeut?  
Ga dan naar www.nexus-physiotherapy.eu. U kunt op de site ook gratis aanmelden voor toekomstige digitale Nexus-nieuwsbrieven. 
Vragen? Stuur dan een email aan info@nexus-physiotherapy.eu of bel  +31-(0)650616509 

1. Direct aan de slag met 
je nieuw verworven 
competenties. 

2. Geaccrediteerd door 
het K.N.G.F. 

3. Minimaal 16 en maxi-
maal 24 deelnemers. 

4. Lage kosten. 

Voordelen: 

Cursusprogramma 2009/2010 

Nieuwsbrief 
“Education is the ability to perceive the hidden connections between phenomena” 

(Vaclav Havel) 

Binnen Nexus worden allerlei verschillende cursussen aangeboden die aansluiten bij het beroepsprofiel van de fysiothera-
peut (KNGF, 2005). Als fysiotherapeut zijn we naast hulpverlener ook manager en beroepsontwikkelaar. 

In de beroepsrol van hulpverlener biedt Nexus op dit 
moment de volgende opleidingen en cursussen aan: 

ο ESP Sportfysiotherapieopleiding 

ο Cursus arthrose en osteoporose 

ο Cursus knie 

ο Cursus wervelkolom 

ο Cursus schouder 

ο Cursus gehandicaptenzorg 

ο Cursus motorlearning bij de ouder wordende mens 

ο Cursus de coachende  fysiotherapeut 

In de beroepsrol van manager biedt 
Nexus aan: 

ο Cursus KWZ systemen basic 

ο Cursus praktijkinnovatie basic 

 
In de beroepsrol van beroepsontwikke-
laar biedt Nexus aan: 

ο Evidence Based Physiotherapy 

Cursusprogramma algemeen 


