
 

 

 

 

Scholing voor MSG/SNF leden  
 

 
 

Scholing voor leden MSG Science 

Netwerk Fysiotherapie van start! 
 
Op donderdag 24 oktober en donderdag 28 november 2019 

vinden de eerste scholingsdagen plaats voor leden van het 

MSG Science Netwerk Fysiotherapie. Het thema van deze 

scholing is “Regelgeving en rekrutering in medisch 

wetenschappelijk onderzoek”.  In deze cursus wordt inzicht 

gegeven met welk regelgeving de onderzoekers en clinici te 

maken hebben. Aan de hand van voorbeelden uit de 

praktijk zal worden besproken hoe rekrutering van 

patiënten kan worden verbeterd. Voor deze cursusdag is 

accreditatie aangevraagd.  Meer info vindt u hier 
 

 
   

 

Programma MSG scholingsactiviteiten 2019- 2020  
 

 

 

 

   
 

    
 

    
  

 

Op dinsdag 1 oktober a.s wordt de volgende Capita Selecta lezing gehouden met de titel: 

“Onderzoek naar SOLK – never a dull moment”  door dr. Hans van der Wouden en 

Margreet Wortman.  In deze lezing wordt een samenvatting gegeven van de stand van 

zaken van het SOLK onderzoek en wordt de studie naar de effectiviteit van 

psychosomatische fysiotherapie bij SOLK klachten besproken. U kunt zich hier aanmelden 

Accreditatie: 3 punten voor alle registers. 

https://www.msg-sciencenetwerk.nl/index.php/registreren/scholing-regelgeving-en-rekrutering
https://www.msg-sciencenetwerk.nl/index.php/registreren/capita-selecta-lezing-onderzoek-naar-solk
https://msg-sciencenetwerk.nl/images/Documenten/Scholingactiviteiten/Foto_voor_Fysiopraxis_MSG_Science_netwerk_fysiotherapie_2.jpg


 

Agenda MSG scholingsactiviteiten  
      

Capita Selecta lezingen:  

Dinsdag 1 oktober            Onderzoek naar SOLK-never a dull moment 

                                             dr. H. van der Wouden en M. Wortman, PhD i.o. 

Dinsdag 5 november        Pijn en immunologie 

                                             drs. I. Lutke Schipholt en R. Reezigt 

Dinsdag  3 december       Lage rugpijn    

                                             prof. dr. J. van Diëen en onderzoekers VU Move science  

Locatie  van de lezingen: VU, gebouw Medische Faculteit,  FG2 begane grond 

Accreditatie aangevraagd  voor alle lezingen          

MSG Symposium 2020: 

Donderdag 5 maart        “ In beweging tegen pijn”     
  

 
  

 

Wij zoeken nog patiënten voor de volgende projecten:   
 

  
 

   
 

   
  

 

Zoals u al heeft kunnen lezen in de eerder verschenen nieuwsbrieven is het project 

Back2Action nu volop patiënten aan het rekruteren voor de trial. Omdat het aantal 

gerekruteerde en ingesloten patiënten lager is dan gepland vragen wij uw nogmaals uw 

medewerking.   

Mocht u interesse hebben meldt u dan aan bij:    Lisette Bijker.  
  

 

 

          Ook voor de volgende studie worden nog deelnemers gezocht.  

  

https://www.msg-sciencenetwerk.nl/index.php/projecten-gasten/25-project-2
mailto:l.bijker@vu.nl


De OPERa-LBP studie 
  

 Het doel van de studie is om de klinimetrische eigenschappen van de computergestuurde vragenlijst 

naar fysiek functioneren te onderzoeken, om uiteindelijk het meten in de fysiotherapeutische 

praktijk efficiënter en sneller te maken. 

Het doel is om uiteindelijk 125 patiënten te includeren waarvoor nog tot december 2019 de tijd 

aanwezig is om dit doel te bereiken. De tijd begint echter wel te dringen!! 

 Wat is er nodig om patiënten te includeren 

• 1)    Behandel je een volwassen patiënt met aspecifieke lage rugpijn, vraag dan of deze 

geïnteresseerd is om deel te nemen aan de studie 

• 2)    Overhandig de patiënten brief en de toestemmingsverklaring 

• 3)    Stuur telefoonnummer en emailadres naar j.vandenhoek1@vumc.nl of via Silo naar 

0645604055. 

Alvast hartelijk dank voor jullie inzet! 

Mede namens het gehele OPERa-LBP* team, 

Joëlle van den Hoek, Alessandro Chiarotto en Raymond Ostelo 
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