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       Stichting Geschiedenis Fysiotherapie  

     Fysiotherapie in perspectief, 50 jaar verleden - heden.  
 
        
      Een terugblik met visie naar de toekomst 

 

 

 
Vrijdag 27 september  

is de jaarlijkse bijeenkomst van de 
Stichting Geschiedenis Fysiotherapie (SGF) 
die wordt gehouden op Urk in het 
Trefpunt Medische Geschiedenis in 
Nederland.   
 
U kunt die dag luisteren naar prominente 
sprekers die het publiek meenemen 
vanuit het verleden naar het heden. Het is 
ieder jaar weer zeer interessant om te 
horen hoe deze sprekers de geschiedenis 
van de fysiotherapie beschouwen en vaak 
concluderen dat de geschiedenis zich in 
een aantal aspecten herhaalt. Nog 
interessanter is de blik vooruit. Hoe gaat 
ons vak er over 10 jaar uit zien? Dit kan 
ook voor de startende fysiotherapeut een 
eyeopener zijn en mogelijk zelfs richting 
gevend zijn voor de keuzes die zij gaan 
maken. 
 

 
 

 

Congresruimte van het Trefpunt Medische Geschiedenis te Urk. 

 
 
 
 
Wij doen dan ook een oproep aan de 
jonge collega`s om eens naar deze 
interessante studiedag te komen. 
 
Op de congreslocatie, waar de Urkdag 
wordt gehouden, is een schat aan boeken 
en curiositeiten uit de fysiotherapie 
aanwezig en kunnen de bezoekers de 
hernieuwde inrichting, die een museale 
uitstraling heeft gekregen, bewonderen.  
 

  
Boekencollectie en medische instumenten in het Trefpunt 
Medische Geschiedenis te Urk 

 
Ook de collecties van andere medisch 
beroepen zijn dan te bewonderen en is er 
een mogelijkheid om een praktijk 
intermezzo bij te wonen.  
 
 
 
 
 
Voor programma en inschrijving zie  
pagina 2 en 3.
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Het bestuur van de SGF nodigt u van harte uit voor deze jaarlijkse bijeenkomst op Urk.  
 
                                                Kom en beleef het met ons mee!  
 

 
                                      Anton de Wijer, Rob Karstens, Marlene Lutgert, Wim Schoemans en Ronald Valk  
 

Programma: 
Ontvangst 10.00-10.30 uur 
 
Sprekers 
10.30- 10.45 uur  
Inleiding:    dr. Anton de Wijer, bestuurslid SGF  
    
10.45-11.20 uur   Prof. dr. G. Kwakkel. De wetenschappelijke bijdrage van ‘Het  

                                               werk van Prof. dr. Robert Wagenaar in Memoriam’. 
 
11.20–11.30 uur  praktijk intermezzo 1 
 
11.30-12.00 uur:   dr. M. H. Steenks. Het ontstaan en de ontwikkeling van het  
                                                      vakgebied gnathologie en de opkomst van de fysiotherapie 
                                                      daarin. 
 
12.00-12.10 uur  praktijk intermezzo 2 
 
12.10-13.00  uur: lunchpauze 
 
13.00-13.35 uur:   drs. Laetitia Dekker, oud voorzitter IFSPT 

Hoofdrol voor Nederland en de NVFS in opmerkelijke historie  
van wereldwijde erkenning en positionering 
Sportfysiotherapie.  

 
 
13.35-13.45 uur  praktijk intermezzo 3 
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Voor inschrijving  en/of  info Stichting Geschiedenis Fysiotherapie verwijzen we u naar de 
website van de SGF: http://www.sgfinfo.nl/ 

 
 
Kosten congres 

Vóór 1 augustus 
 

€ 25,- per persoon,                        na 1 augustus €35,= pp 

Begunstigers SGF € 5,= per persoon 

 
Gelieve het inschrijfgeld over te maken op bankrekening nummer NL 85 INGB 0006 0654 52 
van de SGF ovv Urkdag 2019. 
 
Plaats congres 
Het Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland (TMGN) aan het Foksdiep 4 en 8, 
8321 MK Urk. 
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