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In deze nieuwsbrief: 
 
SAVE THE DATE! MSG Lustrum symposium2022 “On the move!” 
MSG scholing Regelgeving en Rekrutering 23 november a.s. 
Stand van zaken onderzoek.   
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MSG scholing Regelgeving 
en Rekrutering  
  

 

  

De verplichte scholing Regelgeving en 
Rekrutering staat gepland voor 
dinsdag 23 november aanstaande. Het 
programma voor deze dag is te vinden 
op de website. 
Accreditatie voor deze scholing: 
geaccrediteerd door Keurmerk en 6 
punten voor de registers NVMT, NVFS, 
NFP, NVOF en algemeen fysiotherapie  
  

Lees meer  
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MSG Lustrum Symposium 
2022 “On the move!”  

  

Op 7 april 2022 zal het MSG 
symposium in het kader staan van 
onderzoek dat door het MSG Science 
Netwerk Fysiotherapie is 
ondersteunt en waaraan leden van 
het MSG Science Netwerk 
Fysiotherapie hebben meegewerkt. 
De aftrap zal worden gegeven door 
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. 
Onderzoek waar we als MSG Science 
Netwerk Fysiotherapie trots op 
mogen zijn! Interessante 
onderwerpen en resultaten zullen 
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.  
  

Informatie en inschrijving  
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Onderzoek: 
Stand van zaken  
  

 

  

Het afgelopen jaar hebben door de 
COVID pandemie zich problemen 
voorgedaan met de rekrutering van 
patiënten.  
 

     

Dat geldt overigens niet alleen voor onderzoek dat door de MSG/SNF wordt 
uitgevoerd maar treft de pandemie alle medisch-wetenschappelijk onderzoek. 
 
Het Back2Action onderzoek gaat de laatste maanden in van de rekrutering. 
Mocht u hier nog een bijdrage willen leveren neem dan contact op met Eva 
Poolman, onderzoeker en coördinator van het Back2Action onderzoek 
e.y.poolman@vu.nl 
 
Stand van zaken 
 
Back2action is in de zomer van 2018 gestart. Op dit moment doen er 40 
fysiotherapie praktijken, met meer dan 1200 fysiotherapeuten, mee aan het 
onderzoek. De praktijken zijn verspreid over het hele land. Ondanks de Corona 
pandemie zijn er ondertussen 333 aanmeldingen binnen gekomen. Hiervan is 
ruim 1/3 geïncludeerd voor deelname aan de studie. Eind 2021 zullen we 
stoppen met de rekrutering van participanten maar tot die tijd is elke 
aanmelding welkom!  

 

  

  

  

  

Kwalitatief onderzoek 
 
In het voorjaar hebben een aantal leden van het MSG Science Netwerk 
Fysiotherapie geparticipeerd in een kwalitatief onderzoek met als titel: “The 
physiotherapist’s perspective on and experiences towards a more activating and 
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less hands-on treatment of patients with chronic low back pain” 
 
Dit onderzoek is inmiddels succesvol afgerond en de resultaten hiervan zullen te 
zijner tijd bekend worden gemaakt.   
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