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Dit is de 3de nieuwsbrief van ReumanetNL waarmee we jullie willen informeren over relevant nieuws op het 
gebied van fysio- en oefentherapie bij reumatische aandoeningen.  

 

We lijken langzaamaan uit de crisis als gevolg van het COVID-19 virus te komen, een crisis waar iedereen in meer of 
mindere mate door geraakt wordt of is. Gelukkig wordt de reguliere zorg weer langzaam opgeschaald. We wensen 
allen veel sterkte in deze moeilijke tijd. Pas goed op elkaar en blijf gezond! 
 
Publicaties 
 
Interesse in de RA voet? Op 3 juli om 13.45u verdedigd podotherapeute Marloes Tenten-Diepenmaat haar 
proefschrift getiteld Management of foot problems in patients with rheumatoid arthritis. Deze verdediging is te 
live via YouTube te volgen: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA 
Een pdf van haar proefschrift: 
https://reumanetnl.nl/wp-content/uploads/2020/06/Proefschrift-Marloes-Tenten-Diepenmaat-2020-
Management-of-foot-problems-in-patients-with-rheumatoid-arthritis.pdf 

 
Scholing Reumatologie 
Cursus ‘Multidisciplinaire zorg bij reumatische aandoeningen’ van Pro Education 
In één keer op de hoogte van relevante thema’s in de reumazorg? Kies dan voor deze korte, 1-daagse cursus. 
Deskundige docenten bespreken wetenschappelijk onderzoek naar reumatische aandoeningen, onderzoek- en 
behandelmethoden en specifieke begeleiding. Aan de hand van (zelf ingebrachte) casuïstiek maakt u de koppeling 
tussen theorie en praktijk. Zo weet u welke behandelingen het meest effectief zijn en hoe u die kunt toepassen. Het 
unieke aan deze multidisciplinaire cursus is dat u nieuwe inzichten krijgt in de zorg voor reumapatiënten door het 
contact met zorgverleners uit verschillende disciplines. Door samen te spreken over verschillende thema’s verdiept 
u zich in de lesstof. Naast de verdieping van de reuma basiskennis worden ook gezamenlijke thema’s besproken, 
zoals ‘vermoeidheid’ en ‘samenwerken in de zorg’.  
https://www.proeducation.nl/cursus/fysiotherapie-en-oefentherapie/multidisciplinaire-zorg-bij-reumatische-
aandoeningen.html 
 
Cursus ‘Fysiotherapie bij reumatische aandoeningen’ van Pro Education 
Behandelt u regelmatig patiënten met reumatische aandoeningen? In deze cursus krijgt u de meest recente 
informatie over het vakgebied. De cursus is geschikt voor therapeuten, die nog niet bekend zijn met de materie van 
reuma, maar ook voor therapeuten die al langer reumapatiënten behandelen. Tijdens de cursus wordt ingegaan op 
de pathofysiologie van de reumatische aandoeningen, maar ook op de inhoud van verschillende relevante KNGF 
richtlijnen en KNGF Standaarden Beweeginterventies. Daarnaast gaat  u in de praktijk aan de slag met echte 
reumapatiënten. Zo wordt er direct een koppeling gemaakt van de theorie naar de praktijk. 
https://www.proeducation.nl/cursus/fysiotherapie-en-oefentherapie/fysiotherapie-bij-reumatische-
aandoeningen.html 
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NPI cursus Reumatische aandoeningen 
De NPI cursus Reumatische aandoeningen is in verband met COVID-19 uitgesteld en zal naar alle waarschijnlijk gaan 
plaatsvinden medio jan-febr 2021. Dus houdt de website in de gaten: 
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/732-reumatische-aandoeningen-2000411 
 
 
Flyers 
Het is mogelijk om tegen geringe vergoeding flyers (A5 
formaat) te bestellen voor individuele fysio- en 
oefentherapeuten die lid zijn van ReumanetNL, waarop 
zij hun naam en/of praktijk kunnen zetten. Bij de eerste 
bestelling zijn de eerste 20 flyers gratis, daarna zijn de 
kosten: 20 stuks 7,50 / 40 stuks 12,50 / 60 stuks 17,50 / 
80 stuks 20,00 / 100 stuks 22,50 
Indien een lokaal reumanetwerk een folder wil waar alle 
leden op vermeld staan, kan dat ook indien alle leden 
van het lokale netwerk ook lid zijn van ReumanetNL. 
Reumanet Zeeland heeft hier al gebruik van gemaakt. 
Kosten rond de 75 euro voor 500 exemplaren ( meer of 
minder kan ook) Wilt u meer informatie over deze flyer 
dan kunt u mailen naar: info@reumanetnl.nl  
 
 
EULAR Nieuwsbrief 

 
Op het gebied van nieuws en ontwikkelingen  
voor health professionals binnen de reumatologie in Europa 
 is er een nieuwe nieuwsbrief verschenen: 
https://www.eular.org/myUploadData/files/hpr_news_2020_1_final.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kennen jullie nog fysio- of oefentherapeuten met specifieke deskundigheid in de reumatologie?  Verwijs 
ze naar de website: www.reumanetnl.nl en/of E-mail: info@reumanetnl.nl 
 
Hartelijke groet 
Bestuur ReumanetNL 
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