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     Stichting Geschiedenis Fysiotherapie  
     Fysiotherapie in perspectief, 50 jaar verleden - heden.  
 
        
      SGF Witness Seminars, oproep 
 
 
      Tekst: Dr. Anton de Wijer, Huub Vossen PT, MMT, 

 

 

 

Het delen van ervaringen  

Elke beroepsgroep heeft zijn geschiedenis. 

Een fysiotherapeut, die de geschiedenis 

van zijn beroepsgroep kent, begrijpt het 

heden beter en is voorbereid op de 

toekomst. De afgelopen decennia hebben 

zich op de werkvloer grote veranderingen 

voorgedaan in fysiotherapie. Deze 

veranderingen leiden ertoe dat de huidige 

generatie fysiotherapeuten veel “oude” 

verrichtingen niet meer kennen en weinig  

 

zicht hebben op wat er de afgelopen 100 

jaar aan diagnostische en therapeutische 

interventies werden ingezet in de 

particuliere praktijk en in de 2e en 3e lijn. 

De SGF wil de kennis die aanwezig is bij de 

leden van het KNGF gebruiken om 

ervaringen vanuit het verleden zichtbaar 

te maken en te borgen voor de toekomst. 

Daarvoor start de SGF witness seminars 

om ervaringen opgedaan in het verleden 

te delen en te borgen.  

 

 
                                     Seminar in Urk lokatie: Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland. 
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Tevens bieden deze seminars de 

mogelijkheden voor studenten om kennis 

te nemen van veel gebruikte methodieken 

die momenteel tot de geschiedenis van 

het vak behoren. Voor de eerste twee 

seminars roept het bestuur van de SGF 

fysiotherapeuten op die willen deelnemen 

aan een bijeenkomst over het gebruik van 

massage en electrotherapie in de praktijk 

van de fysiotherapeut.  

 

Voor elke witness seminar wil het bestuur 

uit de diverse zorglijnen collega 

deelnemers uitnodigen. Op voorhand 

wordt u verzocht een kort CV mee te 

sturen waaruit uw betrokkenheid blijkt en 

werkplekken duidelijk worden. Daarna 

nodigen wij graag 6-8 collegae uit om aan 

het seminar deel te nemen. Het is voor de 

deelnemers van belang te weten dat deze 

bijeenkomst plaatsvindt op Urk, een 

gehele middag duurt en zal worden 

opgenomen t.b.v. het beeldarchief van de 

SGF. De lezer nodigen wij uit om 

onderwerpen voor een seminar door te 

geven aan het secretariaat van de SGF. 

Graag zien wij voor 15 mei 2021 uw 

reactie tegemoet,  

 

 

 

Namens het bestuur van de SGF,  

Adres secretariaat: Sweelincklaan 7 6965 JB Doorwerth  

Email: stgefy@kpnmail.nl  

Telefoon: 06-46242810 

Informatie Stichting Geschiedenis Fysiotherapie (SGF). 

Wim Schoemans, MSc, MA. Fysiotherapeut, filosoof. Secretaris SGF. 

 
 
Corona 
De organisatie houdt zich aan de regels van de op dat moment geldende landelijk 
maatregelen. 
 
 
 
 
 

mailto:stgefy@kpnmail.nl
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Bereikbaarheid 

Het Trefpunt is bereikbaar: 
Per auto: afrit 13 van de A6, richting Urk, bedrijventerrein Zwolsche Hoek. 
Per openbaar vervoer: via Station Lelystad Centrum, snelbus 345 met een aansluitende 
lokale bus (149) die stopt bij Halte Keteldiep, direct naar het Trefpunt. 
Reistijd Lelystad-Urk: 40 minuten.  

 

Routekaart 

Google Maps 

 
 

Beeldmateriaal  
Stichting geschiedenis fysiotherapie (SGF). Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in 
Nederland (TMGN) Foksdiep 8 Urk. 
 
 
 
De Stichting Geschiedenis Fysiotherapie (SGF) heeft een ANBI status en is geheel 
afhankelijk van ondersteuning. U kunt ons steunen als begunstiger (€ 25 p/j) of als 
mecenas (€ 100 p/j).  
 
 
 
 
Voor info over de  Stichting Geschiedenis Fysiotherapie verwijzen we u naar de website van 
de SGF. 

 

 

https://tmgn.nl/uploaded_files/RoutekaartUrkFoksdiep4-8.pdf
https://www.google.nl/maps/place/Foksdiep+4,+Zwolsche+Hoek,+8321+MK+Urk
http://www.sgfinfo.nl/
http://www.sgfinfo.nl/
http://9292.nl/?naar=urk_foksdiep-4

