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Doel 

de historische kennis en interesse met betrekking tot de 
fysiotherapie te bevorderen. 
 
Zij doet dit door middel van de volgende activiteiten: 
• Het bijeenbrengen en onderhouden van een historische 

bibliotheek en het verzamelen van 
historisch  materiaal ,waaronder foto’s, films, apparatuur.    

• Het stimuleren van historisch onderzoek. 
• Tot haar educatieve taken rekent de SGF o.a. het plaatsen 

van artikelen in tijdschriften en het geven van lezingen en 
colleges binnen verenigingen en opleidingsinstituten op het 
terrein van de fysiotherapie. 



SGF 

• De SGF  bevordert de belangstelling voor de 
fysiotherapie geschiedenis. 

• De SGF bevordert de kennis van de 
fysiotherapie geschiedenis. 

• De SGF wil het draagvlak voor het vakgebied 
medische geschiedenis versterken. 

• De SGF wil de goede omgang met en goed 
beheer van medisch erfgoed bevorderen en 
ondersteunen. 
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Huub Vossen 
 
oproep 
    



KNGF 
Lezingen 
Oral History project 
Programma en Praktijk Intermezzo 2020:  
Prof. dr. Ria Nijhuis, Prof. dr. Rob de Bie, ---------- 
Witness seminars 2020 
 



Programma: 
10.30- 10.45 uur  
Inleiding:   dr. Anton de Wijer,  
   bestuurslid SGF   
 
10.45-11.20 uur   Prof. dr. G. Kwakkel.  
Het werk van Prof. dr. Robert C.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 historie van 
wereldwijde erkenning en positionering Sportfysiotherapie. 
 

13.35-13.45 uur  praktijk intermezzo 3 

      

Intermezzo 1 
Ronald Valk  
 
Intermezzo 2  
Anton de Wijer 
 
Intermezzo 3  
Huub Vossen 



Programma: 
 
10.45-11.20 uur   Prof. dr. G. Kwakkel.  
Het werk van Prof. dr. Robert C. Wagenaar in Memoriam. 
  
 

Welkom Maud, Reyn en Carlijn  
 
BS in philosophy,  
MS and PhD in human movement science from VU 
instructor in rehabilitation psychology and rehabilitation 
research at Vrije University from 1991 to 1998 
Boston University as chairman and professor in the 
Department of Physical Therapy and Athletic Training. 
Robert was director of the Center for Neurorehabilitation 
and the Doctor of Science in the rehabilitation sciences 
program.  
2012, Universitair Medisch Centrum Utrecht as professor 
of clinical health sciences and head of the Rehabilitation, 
Nursing Science, and Sport division.  
 
 

13 febr. 2013 


