Geaccrediteerde nascholing

2 daagse scholing
Evidence Based
Functional Capacity Evaluation

Scholingsdata
•

28 januari 2022: 1ste scholingsdag

•

24 februari 2022: Digitale Intervisie

•

11 maart 2022: 2de scholingsdag

Geaccrediteerde nascholing

Evidence Based Functional Capacity Evaluation
Alleen zelfrapportage, of ook testen?
De Functionele Capacity Evaluation (FCE) is een onderzoeksmethode waarbij werk-gerelateerde
activiteiten worden getest. De FCE wordt ingezet voor cliënten die vanwege problemen met de
gezondheid hun werk niet (meer) kunnen uitvoeren. Met de FCE wordt op gestandaardiseerde
wijze onderzoek gedaan naar de functionele capaciteit van de cliënt in relatie tot de belasting van
het werk. Deze testmethode geeft inzicht in de (duur)belastbaarheid met betrekking tot
activiteiten als tillen, dragen, reiken, bukken, houdingstoleranties, en handvaardigheden.
De scholing is gericht op het aanleren van praktische vaardigheden en klinisch redeneren. Er is
een sterke relatie met gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek.

Doelgroep
Deze nascholing is bedoelt voor fysiotherapeuten voor het register Algemeen Fysiotherapeut en
Arbeidsfysiotherapeut, met relevante werkervaring op het gebied van behandelen, coachen en
adviseren van werknemers met gezondheidsproblemen met gevolgen voor duurzame arbeidsparticipatie.

Leerdoelen
•

De deelnemer heeft kennis genomen van de gestandaardiseerde testprotocollen en de
invulformulieren.

•

De deelnemer kan de tests instrueren, de resultaten volledig beschrijven en navolgbaar
en logisch interpreteren. Deelnemer beheerst zijn rol als testleider.

•

De deelnemer kan tests kiezen en aanpassen, gebaseerd op klinisch redeneren en kan de
resultaten adequaat interpreteren.

•

De deelnemer kan de resultaten van de tests navolgbaar en logisch inpassen in het
geheel van gegevens die hij als fysiotherapeut vergaart, en komt tot een heldere analyse
van de belastbaarheid van een cliënt, vergelijkt deze met (beoogde) arbeidsbelasting,
identificeert deficiënties en mogelijke oorzaken hiervoor, en adviseert over strategieën

om de deficiënties te reduceren of op te heffen.

•

De deelnemer kan alle onderdelen van de FCE kort, helder en logisch schriftelijk

rapporteren.

•

De deelnemer kan adequaat reflecteren op testafname, klinisch redenaties, en
rapportages van zichzelf en van mede-cursisten.

Duur nascholing & studiebelasting

De scholing bestaat uit 2 dagen van 8 uur. De zelfstudie bedraagt in totaal 16 uur, waarvan 2 uur
voorafgaand aan de scholing, 10 uur tussen de eerste en tweede scholingsdag en 4 uur nadien.

Programma
Op de eerste dag wordt de FCE en de evidence base geïntroduceerd, het uitvoeren van het testprotocol besproken en geoefend. Er wordt een start maken met klinisch redeneren en rapporteren. Deelnemers worden geacht tussendoor de FCE uit te voeren, te rapporteren en collegiaal te
toetsen. Op 24 februari is van 15.00—17.00 uur een digitale Intervisie gepland. Op de tweede

scholingsdag worden de ervaringen met het uitvoeren van de FCE besproken en wordt er dieper
ingegaan op het klinisch redeneren, rapporteren en reflecteren.

Kosten, aantal deelnemers en accreditatie
De kosten van de scholing zijn € 840,95 per persoon inclusief BTW, inclusief koffie, thee, lunch en
scholingsmap. Er kunnen minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers aan deze scholing deelnemen.
De scholing is geaccrediteerd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
(KNGF) voor het register Algemeen Fysiotherapeut en Arbeidsfysiotherapeut met 27 punten.

Toetsing
Accreditatie wordt verleend op basis van presentie en na inlevering een portfolio met als inhoud:

het uitvoeren van de FCE-test, bijbehorende rapportage, bewijs van deelname aan 2 intervisiemomenten en geschreven reflectie op de Intervisie.

Docent
Prof. Dr. Michiel Reneman: fysiotherapeut, bewegingswetenschapper, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde met als aandachtsgebied Pijn en Arbeid. Een groot deel van de wereldwijde
productie van het FCE-onderzoek komt uit de onderzoeksgroep uit Groningen, waar hij deel van
uitmaakt.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven tot twee weken voor aanvang door een email te sturen (arbeid@umcg.nl).
U ontvangt dan een bevestiging en een factuur. Inschrijving vindt plaats op volgorde van
aanmelding. Wij informeren u zo snel mogelijk over plaatsing. Annulering van uw inschrijving kan
tot tien dagen voor aanvang van de scholing. In dat geval worden administratiekosten van € 25,00
in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering
kan een vervanger uw plaats innemen.

Locatie & Contactgegevens
De scholing vindt plaats in De Uithoek van het UMCG Beatrixoord, Dilgtweg 5 te Haren. Er is gratis

parkeergelegenheid. U krijgt te zijner tijd meer informatie over de bereikbaarheid van locatie
Beatrixoord.
Beatrixoord Arbeid is aangesloten bij het landelijk netwerk Vroege Interventie.
Postbus 30.002, 9750 RA Haren │ Dilgtweg 5, 9751 ND Haren
Tel.: 050 3617999 │ Email: arbeid@umcg.nl

