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Inleiding

Deze cursus is voor fysiotherapeuten, sport fysiotherapeuten, sportartsen en manueel 
therapeuten. Het minimum aantal deelnemers is 10 en het maximum is 15 deelnemers.

Na voltooiing van deze cursus kan de cursist:

1. Anatomische, biomechanische en echografische kennis van heup bovenbeen en knie
toepassen op de beoordeling van het mechanisch disfunctioneren van de onderste extremiteit

2. Patiënten identificeren bij wie structurele schade bijdraagt aan hun klinisch klachtenbeeld

3. Echografische beeldvorming combineren met klinische onderzoekstechnieken

4. Gemeenschappelijk klinische patronen kunnen bespreken van musculair disfunctioneren
van de heup bovenbeen en knie regio.

5. De rationale voor echografie doorgeven aan de patiënt / cliënt, andere therapeuten,
verwijzers of andere partijen.

6. Sterke en zwakke punten van fysiotherapie aangeven bij de beoordeling van en interventies
aan heup bovenbeen en knie.

Deze cursus is exclusief ontwikkeld en vormgegeven door 
Rychard Geryszewski van FYSUS COMMUNICATIONS. 

Deze 4 daagse training is gericht op het krijgen van een inzicht in de 3 dimensionale anatomie 
van heup, bovenbeen en knie. De cursist krijgt praktische ervaring in de scantechniek ter 
verbetering van de analyse en de functie van heup bovenbeen en knie. De cursist kan dit 
integreren in zijn patiëntencontacten en krijgt daarmee een verdiept inzicht in problematiek 
van heup bovenbeen en knie.

Doelgroep

Dag 1- Snijzaal Erasmus Universiteit te Rotterdam - aanvang 09.30 uur tot 17.00 uur 
Dag 2, 3 en 4 Groot Kievitsdal te Baarn - aanvang 09.30 uur tot 17.00 uur.

Tijden & locatie:

Literatuur

Doelstellingen
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Werkboek en documentatie zijn inbegrepen.



Kernpunten
- meteen toepasbaar bij heup, bovenbeen en knie problematiek
· anatomie en mechanica van heup bovenbeen en knie gewricht
- geprotocolleerde echografietechniek om optimale beeldvorming te verkrijgen

Cursus inhoud
Deze cursus bekijkt de belangrijke rol die echografische beeldvorming van heup bovenbeen en 
knie gewricht kan spelen bij patiënten/cliënten met orthopedische aandoeningen.

Dag 1; Huidige kennis van anatomie wordt opgewaardeerd op de snijzaal van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam aan de hand van een ter plaatse uitgereikt werkboek.

Dag 2; Presentatie en oefenen van protocollair scannen van peri- articulaire structuren van de 
heup bovenbeen en knie in Groot Kievitsdal te Baarn

Dag 3; Oefenen van protocollair scannen van peri- articulaire structuren van de heup boven-
been en knie in Groot Kievitsdal te Baarn

Dag 4: Ochtend oefenen van protocollair scannen van peri- articulaire structuren van de heup 
boven been en knie alsmede een eindtoets ( 5 uur oefen- en voorbereidingstijd thuis door de 
cursist ) in Groot Kievitsdal te Baarn.

“Master Class heup-bovenbeen-knie” omvat de praktische toepassing en de integratie van de 
huidige kennis in anatomie en echografische beeldvorming. De eindtoets moet voldoende 
worden beoordeeld om voor het echoregister van Fysus in aanmerking te kunnen komen. De 
KNGF accreditatiepunten worden ongeacht het resultaat van de eindtoets aan de cursisten 
toegekend. De cursus zal voornamelijk praktisch gericht zijn.

Begeleiding
Dick Zaanen, Rychard H. Geryszewski, Karin Geryszewski-Admiraal, Paul van der Tas.

Kosten
€ 1250,00 inclusief koffie, thee, lunch, werkboek en documentatie.        

Inschrijven
Inschrijven doet u door het bijgevoegde inschrijfformulier te printen, in te vullen en op te 
sturen naar Fysus Communications, Van Kinschotstraat Noord 69, 2614 XW Delft, 015 2 840 
645.

3



Aanmelding Masterclass heup - bovenbeen - knie
Meisjes-/ achternaam....................................................................................
Voornamen (eerste voluit).............................................................................
Roepnaam.........................................Geslacht...............................................
Straatnaam....................................................................................................
Postcode + Woonplaats.................................................................................
Beroepsgroep................................................................................................
Nationaliteit..................................................................................................
Geboortedatum...............................Geboorteplaats....................................
Telefoon werk..................................Telefoon privé......................................
Giro/ Bankrekeningnummer.........................................................................
Naam rekeninghouder..................................................................................
Woonplaats rekeninghouder........................................................................
E-mail.........................................................................@................................
Lidmaatschapsnummer en naam beroepsorganisatie................................

Datum: ................................................................       Plaats:................................................................

Naam: .................................................................       Handtekening:

(vink aan wat gewenst is) 

algemeen fysiotherapeut          sport fysiotherapeut           manuele therapie 

Accreditatie voor:

Annulering
Op de door Fysus Communications georganiseerde activiteiten zijn de volgende annuleringsregelingen 
van toepassing; Annulering van de inschrijving kan alleen schriftelijk / per e-mail door de deelnemer 
zelf. Bij annulering wordt 50% in rekening gebracht. Het is mogelijk bij annulering zelf voor een vervan-
ger zorg te dragen, na overleg met de contactpersoon. In verband met accreditatie zijn wij verplicht uw 
personalia door te geven aan uw beroepsorganisatie.

Machtiging automatische incasso
Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden welke ten aanzien van de inschrijving en annulering 
zijn gesteld. De Algemene voorwaarden vindt u HIER.

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan;
Fysus Communications, Van Kinschotstraat Noord 69, 2614 XW te Delft, IBAN NL74ABNA 0479498261, 
om van zijn/haar postbank/bankrekeningnummer eenmalig het cursusinschrijfgeld ad €1250,- af te 
schrijven.

Circa één week voor aanvang van de cursus wordt dit bedrag van uw rekening afgeschreven. 
Ondergetekende zorgt ten allen tijde voor een toereikend saldo. Deze machtiging is onherroepelijk.

FYSUS COMMUNICATIONS -VAN KINSCHOTSTRAAT NOORD 69  - 2614 XW DELFT - 015 2 840 645 - INFO@FYSUS.NL  WWW.FYSUS.NL  

https://www.fysus.nl/algemene-voorwaarden/
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