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Aanmelden register geriatrieoefentherapie (per 1 maart 2019*) 
 

1. Diploma Diploma tot Oefentherapeut Mensendieck/Cesar  

2. Kwaliteitsregister Geldige registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici 

3. Werkervaring Minimaal 3 jaar werkervaring in de geriatrie op moment van registratie (arbeidsovereenkomst of administratie). 

4. Behandelingen 
per jaar.  

Indien werkzaam in de eerstelijnspraktijk: 

In het jaar voorafgaand aan de registratie: >10 behandelingen per week / 400 behandelingen per jaar (uitgaande van 40 
werkweken) van cliënten met de leeftijd 65+. Dit is aantoonbaar via softwaresysteem, spiegelinformatie of LDO, door een 
overzicht te maken van de patiëntenpopulatie in jouw praktijk, die boven de 65 is.  

Indien werkzaam in een tweedelijns instelling  

In het jaar voorafgaand aan de registratie: Minimaal 8 uur werkzaam per week in een instelling (geriatrische revalidatie- of 
ziekenhuisafdeling, verpleeghuis e.d. (uitgaande van 40 werkweken). Aantoonbaar met het arbeidscontract.  

5. Scholing ** 
 
Keuze uit route 1 of 
route 2. 

Route 1:  

Volg 5 verplichte scholingen en minimaal 4 facultatieve scholingen. Voltooi het portfoliogesprek. De facultatieve scholingen 

dienen uit een verschillende themagebied te komen. In totaal dienen deze 9 scholingen gelijk te staan aan minimaal 200 

studiebelastingsuren. 

 

Uitzondering: oefentherapeuten die de cursus neurorevalidatie hebben gevolgd bij NPI/CNA of ITON dienen 3 facultatieve 

scholingen te volgen, i.p.v. 4.  

Verplichte scholing 

 Masterclass 'De kwetsbare oudere' (NPI) 

 Masterclass ‘Fysieke activiteit voor de “Older Low Physical Performer”(NPI) 

 Motoriek van de ouder wordende mens (NPI) 

 Inspanningsfysiologie & fysieke training bij ouderen (NPI) 

 Motiverende gespreksvoering (kan gevolgd worden bij verschillende aanbieders, mits aantoonbaar gericht op de 
doelgroep) 

Facultatieve scholingen ingedeeld per thema 

Thema 1:  Niet aangeboren hersenletsel 

 Fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson  (Pro-education) 

 Basisscholing ParkinsonNet (ParkinsonNet) 
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 Neuromusculaire aandoeningen (NPI) 

 Neurorevalidatie (CNA/ NPI/ ITON) 

 Neurorevalidatie in de eerste lijn (ITON) 

 Masterclass balans; evidentie en toepassing in de neurorevalidatie (NPI) 

 Klinisch- neurologisch onderzoek (NPI) 

 Neuromusculaire aandoeningen (NPI) 

 Facilitatietechnieken binnen de Neurorevalidatie (Pro-education) 

 Fysiotherapie bij de Ziekte van Parkinson (pro-education)  
 De Ronnie Gardiner methode introductie; (RGM Nederland) 
 De Ronnie Gardiner methode Vervolg; (RGM Nederland) 
Thema 2:  Cardiopulmonaire aandoeningen 

 Perifeer arterieel vaatlijden en training (NPI/ Hogeschool Leiden ) 

 COPD en Astma (NPI / Pro-education/ Hogeschool Leiden) 

 Fysiotherapie bij coronaire aandoeningen en hartfalen (Hogeschool Leiden)  

 Hartrevalidatie (NPI)  

 Hartfalen –mastercourse (Saxxion) 

Thema 3:   Orthopedie 

 Osteoporose: preventie, behandeling en begeleiding (NPI) 

 Revalidatie bij Heup en knieprothese (Pro-education)  

 Prothesetraining basis (Pro-education) 

 Basisscholing Artrose Netwerk  

 Traumachirurgie en fractuurbehandeling (NPI) 

 Traumabehandeling in de Revalidatie (pro-education)  

Thema 4:  Balans en lopen 

 Zitanalyse en (rol) stoelaanpassingen (NPI) 

 Ganganalyse en Looptraining basis (Pro-education) 

 Valpreventie en valtraining (NPI of Pro-education) 

 Training Otago Instructeur (VeiligheidNL) 

 Training Starten met de Valanalyse VeiligheidNL) 

 Scholing in Balans (VeiligheidNL) 

Thema 5:  Cognitieve stoornissen 



 

VvOCM - Kaap Hoorndreef 56 - 3563 AV Utrecht - 030-2625627 - info@vvocm.nl - www.vvocm.nl 

 Masterclass ‘Paratonie en andere motorische stoornissen bij dementie’ (NPI) 

 Basis cursus psychogeriatrie ( NPI / Pro- education) 

 Vervolgcursus psychogeriatrie (NPI)  

Thema 6:  Fysieke trainingsleer van de geriatrische patiënt 

 Fysieke training bij senioren (NPI) 

 Functionele fysiotherapie op een longstay somatiek afdeling (NPI) 

 Beweegprogramma’s (deel 1, NPI)  

 Beweegprogramma's (deel 2): module COPD (NPI) 

 Beweegprogramma's (deel 2): module Diabetes Mellitus (type 2) (NPI) 

 Beweegprogramma's (deel 2): module Coronaire hartaandoeningen (NPI) 

 Beweegprogramma's (deel 2): module Artrose (NPI) 

 Beweegprogramma's (deel 2): module Osteoporose (NPI) 

 Beweegprogramma's (deel 2): module Oncologie (NPI) 

 Geriatrie en Oncologie: Een Moeizaam Evenwicht (Pro Education) 

 De fitte oudere (AvansPlus)  

 Functioneel trainen van ouderen (FTO) (Hogeschool Leiden)  

 Beweeginterventie Geriatrie (Pro-education) 

 Beweegprogramma Coronaire Hartziekten (pro-education)  

Thema 7:  Coaching/ zelfmanagement   

 Cognitief-gedrag-georiënteerde aanpak bij chronische pijn (pro-education) 
 Cursus Coaching van zelfmanagement in de revalidatie  (Pro-education) 

 Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (Pro-education) 

 Gedragsverandering bij cliënten; een training voor paramedici (NPI) 

 Omgaan met andere Culturen in de Zorg (pro-education)  

 Oplossingsgericht coachen in de zorg (Pro-education) 

 Ethische dilemma’s in de zorg (pro-education)  

 Mindfulness training bij patiënten met stress en/of chronische pijn (hogeschool Leiden)  

Thema 8:  Diversen 

 Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie (NPI) 

 Geïntegreerde Thuiszorg (PRONAOS) (wordt niet meer gegeven) 
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* deze registratie-eisen worden tegelijkertijd herzien met de huidige KP kwaliteitscriteria (2015-2020). 

**N.B: Voor alle scholingen geldt dat deze niet langer dan 10 jaar voor registratie gevolgd moeten zijn.  

*** Heb je een andere master gevolgd? Dan is het niet mogelijk direct in te stromen in het register. Dan is het in sommige gevallen mogelijk om 

onderdelen of modules uit de master te gebruiken als onderbouwing in het portfoliogesprek. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met 

info@vvocm.nl  

 Multidisciplinaire Zorg bij Reumatische Aandoeningen (pro-education)  

Portfolio 

Opstellen van portfolio o.b.v. het opleidingscompetentieprofiel geriatrieoefentherapie en het voeren van gesprek waarin je 
uitlegt dat je over de genoemde competenties beschikt. N.B: de cursussen die je volgt zijn voornamelijk gericht op de 
competenties ‘vakinhoudelijk expert’ en ‘communicatie’. In dit portfolio gesprek dien je dus ook aan te tonen hoe je aan de 
andere competenties gewerkt hebt en hier competent in bent. 

Route 2: In het bezit zijn van een diploma van één van de onderstaande masters***: 

Scholing  Master geriatriefysiotherapie van de Hogeschool Utrecht 

 Master chronische ziekten, uitstroomrichting geriatrie aan de Hogeschool Leiden (opleiding is inmiddels 
opgeheven).   
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