
  

  

 

  

   

    

  

 

In deze nieuwsbrief: 

• MSG Lustrum symposium2022 “On the move!” 

• Capita Selecta lezing over tinnitus en hoofdpijn 

• Stand van zaken onderzoek 

   

  

   

  

  

 

  

Het eerste MSG lustrum symposium in 2022 nadert al snel! De eerste vijf jaar zijn 

omgevlogen. Het MSG Science Netwerk Fysiotherapie heeft een grote 

ontwikkeling doorgemaakt. Anno 2022 is het MSG Science Netwerk Fysiotherapie 

een organisatie waarvan leden actief zijn in wetenschappelijke projecten, 

scholingen organiseert en aankomende MSG collega’s laagdrempelig de kans 

biedt aan te sluiten bij wetenschappelijk onderzoek. Dank hiervoor ook aan de 

mensen die in verschillende commissies betrokken zijn bij het MSG Science 

Netwerk Fysiotherapie. 

 



Daarnaast heeft het MSG Science Netwerk Fysiotherapie een duidelijke en 

zichtbare bijdrage geleverd aan MSG gerelateerd onderzoek waarvan de 

resultaten zijn gepubliceerd in internationale peer-reviewed tijdschriften. Een 

fantastische prestatie waar we als het MSG Science Netwerk Fysiotherapie 

natuurlijk trots op zijn! Voor het MSG Science Netwerk Fysiotherapie is dit 

lustrum een mooi begin, en zullen we nu ook moeten doorpakken. 

 

Voor velen van u zullen de gevolgen van de COVID 19 pandemie merkbaar zijn 

geweest in familie-, vriendenkring, werk, studie, sport en andere activiteiten. 

Hopelijk zal het in het nieuwe jaar weer mogelijk zijn dat u uw collegae en 

onderzoekers weer fysiek kan ontmoeten en kan spreken. 

 

Als MSG Science Netwerk Fysiotherapie hechten wij veel belang aan uw inbreng 

en de samenwerking van MSG leden met onderzoekers om het MSG Science 

Netwerk verder te ontwikkelen. Daarom hopen wij van harte u in goede 

gezondheid te zien of te spreken op het MSG Symposium op 7 april 2022. 

 

Voor nu, wensen wij u een gezond en inspirerend 2022! 

 

René Castien, Wendy Scholten-Peeters en Michel Coppieters 

 

namens het MSG science Netwerk Fysiotherapie 

   

    



 

  

  

  

  

 

Het MSG symposium staat in het 

kader van het onderzoek dat door 

het MSG Science Netwerk 

Fysiotherapie de afgelopen jaren is 

ondersteund en waaraan leden van 

het MSG Science Netwerk 

Fysiotherapie hebben meegewerkt. 

De aftrap zal worden gegeven door 

prof. Richard Jaspers, hoogleraar aan 

de Vrije Universiteit Amsterdam met 

een inspirerende lezing over pijn, 

bewegen en het brein. 

 

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. 

Interessante onderwerpen en 

resultaten 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  

 

     

https://u6702286.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=xsn-2FXqaVMLo93AtOYouMmzv0yyvdIHggMhu-2FgiEe-2BhlGLbe0SZCfUNFfRTfd8R-2FWLQ4BImxPkmc7vLF5zZ1BPSYq6z6LQdZxH27YaTPD-2Fudu00iBJenjTuvA71O2Hm5fDqKID34IST-2BqJMGqSmmT-2FQ-3D-3DHQN4_WcOwkenOu3SmhTbVjTJP8EcfhbId0THD3FJ34Z6Clj5CRaukycpPCg4dSWIYfCBMTO1AwpeB-2Bw0O5x55buG8uTElO0REautmbiw1x3vQ0sABIdvrwrq1-2B0R7VRyB-2FgDDVmqCq3Dwr2jhCK01tf-2BAr5QYsQiGLPFvFeLDSmHHN7DuKd6RSOxr8LwGSZja0QAKWFh-2BhblVkSBP3zoOQMro6VFlNFYMnAzjLBr47eDVMUUSYXeHeYhDtW7sP8s9k2pPk16fOtNhNg-2BlH-2F42y-2FIvod3ZN8hw8EcYn8Ewax4QWEU8uH4-2B3U6k-2FLQFknpBj00qywOzQnJtuApc3ittNBsGol9XljtcI3GbzZQCH3csW3-2BXWftHUTKZA1v-2FeIl72TXywidbl2oi5AoEPiF5dkfLiQUsGl0o9R33tGCZDWK2srplBk-2Fiaj7JSSVPAQlCyEoP


 

  

  

  

Capita Selecta 

lezingen in 2022 
  

Aanvang 19.00 uur Online lezing 
  

Op dinsdag 8 februari staat de 

volgende Capita Selecta lezing 

gepland. Deze online Capita Selecta 

lezing zal weer uit 2 delen bestaan. 

De eerste presentatie wordt 

verzorgd door dr. Annemarie van 

der Wal en staat in het teken van 

haar thesis “Tinnitus and 

temporomandibular disorders : a 

study on the effectiveness of 

conservative temporomandibular 

treatment on tinnitus”. Annemarie 

van der Wal is kort geleden 

gepromoveerd op dit onderwerp en 

is momenteel werkzaam is bij het 

ACTA, Amsterdam. Haar promotor, 

prof. dr. Willem de Hertogh zal in de 

tweede presentatie ingaan op 

huidige ontwikkelingen op het 

gebied van diagnostiek en 

behandeling van hoofdpijn. 

 

Accreditatie is aangevraagd voor 2 

punten (Keurmerk en 

Kwaliteitsregister) 

 

Over de volgende Capita Selecta 

lezingen in 2022 hopen wij u 

binnenkort weer te informeren. 
  
 

    

  



Meer informatie en aanmelden  

 

     

   

   

  MSG scholing Regelgeving 

en Rekrutering 
   

  

Ook het komende jaar kunt u zich 

weer opgeven voor de verplichte 

scholing Regelgeving en Rekrutering. 

De eerstkomende scholing staat 

gepland in dit voorjaar, een definitieve 

datum volgt binnenkort. Het 

programma voor deze dag is te vinden 

op de website. 

 

Geaccrediteerd door Keurmerk en 

Kwaliteitsregister: 6 punten voor de 

registers NVMT, NVFS, NFP, NVOF en 

algemeen fysiotherapie.  
  

Lees meer  

 

     

   

   

  

 

  

Onderzoek: 

Stand van zaken  
  

 

  

 

  
   

 

Het komende jaar zal weer een beroep op u worden gedaan om te participeren 

in onderzoek. Op dit moment is nog niet zeker welke onderzoeken in 2022 van 

start zullen gaan, onder andere in verband met de COVID 19 maatregelen. Om 

https://u6702286.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=xsn-2FXqaVMLo93AtOYouMmzv0yyvdIHggMhu-2FgiEe-2BhmI0DmeFbrQ-2FraPj4QU6EbbO-2FYmfryhocdO7oGwDwnPRt2BjB5DVqQbHL08654G9vyohlEPQVbh03NYtyVF4eh8tpxWHFDkGmSFbcrfaAQ55A-3D-3DXGhR_WcOwkenOu3SmhTbVjTJP8EcfhbId0THD3FJ34Z6Clj5CRaukycpPCg4dSWIYfCBMTO1AwpeB-2Bw0O5x55buG8uTElO0REautmbiw1x3vQ0sABIdvrwrq1-2B0R7VRyB-2FgDDVmqCq3Dwr2jhCK01tf-2BAr5QYsQiGLPFvFeLDSmHHN7DuKd6RSOxr8LwGSZja0QAKWFh-2BhblVkSBP3zoOQMro6VFlNFYMnAzjLBr47eDVMUUSYXeHeYhDtW7sP8s9k2pPk16fOtNhNg-2BlH-2F42y-2FIvod3ZN8hw8EcYn8Ewax4QWEU88vF-2BB6-2F0EMlrlpL-2Bov3z5qCrrbJGU0ktC-2BaH27yQLxSxnF2XynF6MP-2Fm5xaFp2cpoesg0CBJAUcCUJ-2B-2BqFKBDAlZhXK5lIOwby0czdKCh-2FoapUJDYdduI9xrQusYgnXaypcVYvMnkwTqEzx-2FkQQb
https://u6702286.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=xsn-2FXqaVMLo93AtOYouMmzv0yyvdIHggMhu-2FgiEe-2BhkSiqLWWdiO-2B3if4pCOuEjGYTQAJIEgU-2FYJe-2Bpi8pQBR49jQv4NduFtbJCN1XkQAOMHfzR7tU-2B6UgRDlvNVITMeKrybnCAjz9J8W4FTsNENtQ-3D-3D7MN-_WcOwkenOu3SmhTbVjTJP8EcfhbId0THD3FJ34Z6Clj5CRaukycpPCg4dSWIYfCBMTO1AwpeB-2Bw0O5x55buG8uTElO0REautmbiw1x3vQ0sABIdvrwrq1-2B0R7VRyB-2FgDDVmqCq3Dwr2jhCK01tf-2BAr5QYsQiGLPFvFeLDSmHHN7DuKd6RSOxr8LwGSZja0QAKWFh-2BhblVkSBP3zoOQMro6VFlNFYMnAzjLBr47eDVMUUSYXeHeYhDtW7sP8s9k2pPk16fOtNhNg-2BlH-2F42y-2FIvod3ZN8hw8EcYn8Ewax4QWEXu2QprSdmSZCpOK-2FPkck4G1SG1UZ66s4vHXUHeKwt2dUY0ggK-2Bhp-2BgXu6M2Gj-2Fw5kj-2BGVB8gqlNdJzKn7hgrB2xiu5DieyWEIL3sYKb2GJyUv05jo98H4dPFjF5vj3iCXM865N1aJ5lSpbPKTuoLIh


maatwerk te leveren zal u door René Castien, coördinator van het MSG Science 

Netwerk Fysiotherapie of door een van de onderzoekers worden benaderd en 

worden gevraagd deel te nemen aan onderzoek. 

    

Back2Action 

 

Aan dit onderzoek hebben 40 fysiotherapie praktijken, met meer dan 120 

fysiotherapeuten meegewerkt aan het onderzoek. Deze week, eind 2021 zal de 

rekrutering van participanten stop worden gezet. Bij deze dank aan alle leden 

van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie die hebben bijgedragen aan de 

rekrutering van patiënten en het uitvoeren van behandelingen voor het 

Back2Action onderzoek! 
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