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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. 
• De SGF heeft een opslag, atelier en documentatiecentrum, waar apparaten, 

boeken, tijdschriften, archieven, foto- en filmmateriaal van organisaties en 
personen kunnen worden ondergebracht.



A priest-physician was 
responsible for
examinations and
treatments. Treatment 
modalities in the
Asclepions included
hydrotherapy, 
physiotherapy, 
hygienic rule, diet, well-
known drug therapies, and
minor surgical
procedures.

Asclepios, the God of health, while examining a patient. 

Terugtrekken van interventies in de laatste 20 jaar is weinig evidence
based als het overmatige gebruik in de 70er jaren . (chipchase 2012) 
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•

• 10.30- 10.40 uur                      Dr. Anton de Wijer, voorzitter SGF. Opening  

• 10.40-10.50 uur Mr. G.H.N.L. (Guido) van Woerkom, voorzitter KNGF inleiding

• 10.50-11.25 uur Prof. Dr. Rob de Bie. Waarom we weleens de spijker mis slaan       
(een terug- en vooruitblik op Fysiotherapie Wetenschap).

• 11.25-11.55 uur: Em. Prof. Dr. Ria Nijhuis van der Sanden. De rol die 
geschiedenis kan hebben in het PhD project: zonder verleden
geen toekomst!

• 12.00-12.30 uur Drs. Laetitia Dekker, oud voorzitter IFSPT
Hoofdrol voor Nederland en de NVFS in opmerkelijke historie 
van wereldwijde erkenning en positionering Sportfysiotherapie.

• 12.30-12.50  uur                       bezoek historisch medisch erfgoed 

• 12.50-13.30 uur Lunch



•

• 14.30- 14.40 uur                      Dr. Anton de Wijer, voorzitter SGF. Opening  

• 14.40-14.50 uur Mr. G.H.N.L. (Guido) van Woerkom, voorzitter KNGF inleiding

• 14.50-15.25 uur Prof. Dr. Rob de Bie. Waarom we weleens de spijker mis slaan       
(een terug- en vooruitblik op Fysiotherapie Wetenschap).

• 15.25-15.55 uur: Em. Prof. Dr. Ria Nijhuis van der Sanden. De rol die 
geschiedenis kan hebben in het PhD project: zonder verleden
geen toekomst!

• 16.00-16.30 uur Drs. Laetitia Dekker, oud voorzitter IFSPT
Hoofdrol voor Nederland en de NVFS in opmerkelijke historie 
van wereldwijde erkenning en positionering Sportfysiotherapie.

• 16.30-16.50  uur                       bezoek historisch medisch erfgoed 

• 16.50-17.30 uur Lunch


