
In deze nieuwsbrief:  MSG Lustrum symposium 2022 “On the move!”   

                                     Capita Selecta lezing   

                                     Stand van zaken onderzoek.  

                              

                            

            

Kom ook naar het MSG Lustrum Symposium 2021 “On the move!” 
Gelukkig is het weer mogelijk met meerdere mensen af te spreken en samen te komen. Nadat 

we een periode hebben gehad van online bijeenkomsten biedt het MSG symposium de 

gelegenheid om samen met collega’s weer tijdens de koffie en lunch in gesprek te zijn en een 

interessant wetenschappelijk programma te volgen op de Vrije Universiteit in Amsterdam.  
 

 Het MSG symposium zal in het kader staan van onderzoek dat door het MSG Science Netwerk 

Fysiotherapie is ondersteund en waaraan velen van u als lid van het MSG Science Netwerk 

Fysiotherapie hebben meegewerkt. Daarom ook bijzonder om de resultaten van het MSG Science 

Netwerk de revue zien te passeren op deze bijzondere dag.  

De aftrap zal worden gegeven door Richard Jaspers, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam 

met een inspirerende lezing. Aan de hand van een casus uit de sportwereld zal worden ingegaan op 

nieuwe inzichten die de behandeling en begeleiding van (top) sporters kunnen bijstellen.   

Daarna zullen in 3 opeenvolgende sessies, onder leiding  van dr. Wendy Scholten-Peeters, dr. Igor 

Tak en prof. Annelies Pool-Goudzwaard, onderzoeken worden gepresenteerd door 

onderzoekers/promovendi die door het MSG SNF zijn ondersteund.  Onderzoek waar we als MSG 

Science Netwerk Fysiotherapie trots op mogen zijn! Interessante onderwerpen en resultaten zullen 

worden besproken die zullen leiden tot innovatie in de behandeling van musculoskeletale klachten.     

De dag wordt afgesloten met een lezing van prof. Michel Coppieters met een terugblik en 

vooruitzicht naar MSG gerelateerd onderzoek.  

 Klik hier voor het voorlopig programma en aanmelding 

 

                                                                  

 

Scholing voor MSG/SNF leden  
 

 
 

MSG scholing Regelgeving en Rekrutering   
De verplichte scholing Regelgeving en Rekrutering staat 

gepland op de volgende. Het programma voor deze dag is te 

vinden op de  website:       

Accreditatie voor deze scholing: geaccrediteerd door 

Keurmerk en 6 punten voor de registers NVMT, NVFS, NFP, 

NVOF en algemeen fysiotherapie. U kunt zich hier 

aanmelden  

 
 

 
   

https://www.msg-sciencenetwerk.nl/index.php/registreren/msg-lustrum-symposium-2022
https://www.msg-sciencenetwerk.nl/index.php/registreren/scholing-regelgeving-en-rekrutering
https://www.msg-sciencenetwerk.nl/index.php/registreren/scholing-regelgeving-en-rekrutering
https://msg-sciencenetwerk.nl/images/Documenten/Scholingactiviteiten/Foto_voor_Fysiopraxis_MSG_Science_netwerk_fysiotherapie_2.jpg


 

 

                          Onderzoek:   Stand van zaken  

 
Rogier de Best heeft de eerste publicatie van het GO4Safe onderzoek over de 

betrouwbaarheid van het IFOMPT Framework afgerond. Deze publicatie kunt u 

terugvinden op de MSG website. Binnenkort zal een volgende publicatie volgen over 

de diagnostische accuratesse van het IFOMPT Framework. Rogier de Best is ook 

spreker op het MSG Symposium.    

 

  
Zoals we in de voorgaande nieuwsbrief hebben gemeld is de inclusie voor het Back2Action 

onderzoek nu afgerond. De resultaten worden de komende periode geanalyseerd en daarna  

zal een publicatie wordt voorbereid.  Eva Poolman zal op het MSG Symposium een korte 

presentatie houden over de voortgang van het Back2Action project.    

Voor de overige projecten zie de website 

 

Capita Selecta lezing  
Op dinsdag 27 september zal de Capita Selecta lezing worden gepresenteerd door Hedwig van 

der Meer en Corine Visscher. Deze zal gaan over de thesis waarop Hedwig zal promoveren op 

11 maart a.s. met als titel: Temporomandibular disorders and headaches.    

     

  

https://www.msg-sciencenetwerk.nl/index.php/publicaties


  

 
  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

  

   

    

 

 
  

  
 
 

 


