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Eisen volwaardig lidmaatschap  

• U bent BIG geregistreerd en staat geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister 
Fysiotherapie (CKR) of Kwaliteitsregister Paramedici (KP) ex artikel 34 Wet BIG.  

• U voldoet aan de scholingseisen voor behandeling van mensen met artrose. U heeft één 
van de onderstaande scholingen gevolgd: 

o Beweegprogramma’s deel I en II (Nederlands Paramedisch Instituut) 
o Reumatische aandoeningen (Nederlands Paramedisch Instituut) 
o Beweegprogramma’s basiscursus en vervolgcursus artrose (Hogeschool 

Rotterdam Transfergroep) 
o Master Geriatriefysiotherapie 

• U behandelt jaarlijks ten minste 10 cliënten met artrose volgens de werkwijze van 
Artrosenetwerk Midden Holland: 

o Praktijkrichtlijn KNGF Artrose heup-knie 2018 
o Richtlijn Cesar Artrose heup en knie 
o Multidisciplinaire CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van heup- 

en knieartrose. 
• Uw rapportage naar de huisarts en specialist is conform de richtlijn verslaglegging KNGF/ 

VvOCM.  

• U bent bij 50% van de  georganiseerde  netwerkbijeenkomsten, symposia 
of vakinhoudelijke scholingsaanbod van het Artrosenetwerk Midden 
Holland aanwezig. 

• U heeft de cursus motivational interviewing binnen 3 jaar na deelname 
aan het netwerk gevolgd. 

• U heeft voldaan aan de eenmalige registratiekosten en de jaarlijkse 
contributieverplichtingen van Artrosenetwerk Midden Holland. 

• U heeft binnen vijf jaar minimaal één van de geaccrediteerde scholingen 
gevolgd. Het Artrosenetwerk Midden Holland heeft een lijst met 
geaccrediteerde scholingen opgesteld. Deze kunt u vinden op de werksite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.artrosenetmiddenholland.nl/Portals/4/Praktijkrichtlijn%20KNGF%20Artrose%20heup-knie.pdf
http://www.artrosenetmiddenholland.nl/Portals/4/Richtlijn%20Cesar%20Artrose%20heup%20en%20knie.pdf
http://www.artrosenetmiddenholland.nl/Portals/4/heup-en-knieartrose.pdf
http://www.artrosenetmiddenholland.nl/Portals/4/heup-en-knieartrose.pdf


 
 

Geaccrediteerde cursussen voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten die aan 
de toelatingseisen van het Artrosenetwerk Midden-Holland voldoen. 

 
Geaccrediteerde cursussen voor de aspirant leden 

Organisatie Titel 
 

Nederlands Paramedisch Instituut Reumatische aandoeningen 

Nederlands Paramedisch Instituut Beweegprogramma deel 1 (alleen in combinatie met deel 2) 

Nederlands Paramedisch Instituut Beweegprogramma deel 2 

Hogeschool Rotterdam Transfergroep Beweegprogramma’s basiscursus deel 1 en 2 (alleen in 
combinatie met vervolgcursus) 

Hogeschool Rotterdan Transfergroep Beweegprogramma vervolgcursus artrose 

 
Geaccrediteerde cursussen Motivational interviewing 
(binnen 3 jaar na deelname aan het netwerk) 

Organisatie Titel 
 

Psychfysio Motivational interviewing (alleen in combinatie met 
beweegprogramma) 

Pro Education Motivational interviewing (alleen in combinatie met 
beweegprogramma) 

NPI Motiverende gespreksvoering bij mensen met een chronische 
aandoening 

Scholing Randstad West Motiverende gespreksvoering 

 
Geaccrediteerde cursussen volwaardig lidmaatschap 
(binnen 5 jaar na deelname aan het netwerk) 

Organisatie Titel 
 

Nederlands Paramedisch Instituut Grip op (chronische) pijn en vermoeidheid 

Nederlands Paramedisch Instituut Gedragsverandering bij cliënten; een training voor 
paramedici 

Nederlands Paramedisch Instituut Vervolgcursus ‘motiverende gespreksvoering’ 

Nederlands Paramedisch Instituut De gedragsgeoriënteerde aanpak bij chronische pijn en 
vermoeidheid. Een praktische training. 

Scholing Randstad West Postoperatieve revalidatie na een gewrichtsprothese van de 
heup, knie en schouder 

Scholing Randstad West Artrose: balancing biomechanics with pain neuroscience   

Scholing Randstad West Pijneducatie, en dan? 

Scholing Randstad West Chronische pijn als uitdaging 

Mark Two Academy   Fysiotherapie bij Artrose (behandeling van knie- heup en 
handartrose) 

Pro Education  Revalidatie bij Heup-Knieprothesen  



 
 

 


