
 
 

Vrijdag 23 september 2022 is er weer de 
jaarlijkse studiedag van de Stichting 
Geschiedenis Fysiotherapie (SGF) in het 
Trefpunt Medische Geschiedenis 
Nederland op Urk.   
 
Prominente sprekers zullen het publiek 
meenemen naar de vakinhoudelijke 
geschiedenis waaronder het behandelen 
van lage rugklachten, het ontstaan en 
toepassen van de bindweefselmassage en 

het ontstaan en huidige positie van de 
psychosomatische fysiotherapie als 
specialisatie binnen het domein van de 
fysiotherapie 
Interessant wordt de blik vooruit, hoe ons 
vak er over 10 jaar uit ziet? Dit kan ook 
voor de startende fysiotherapeuten een 
eyeopener zijn en mogelijk zelfs richting 
gevend zijn voor de keuzes die zij gaan 
maken. 

 

 
 
 

Congresruimte van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland. 

 
Wij nodigen zowel pensionado’s, 
bestuurders van de beroepsinhoudelijke 
lidverenigingen, medewerkers KNGF, 
werkende collegae en studenten 
fysiotherapie van harte uit om deel te 
nemen aan deze interessante studiedag. 
De studiedag wordt in hybride vorm 
aangeboden zodat een deel van de 
deelnemers het programma online kan 
volgen. Op Urk bij het Trefpunt Medische 

Geschiedenis Nederland is een kennis-, 
documentatie – en erfgoedcentrum 
gevestigd dat fungeert als platform voor 
het niet-universitaire onderzoek van de 
geschiedenis van de geneeskunde, 
gezondheidszorg, verpleegkunde, 
farmacie, tandheelkunde en fysiotherapie. 
De studiedag geeft een kans om kennis te 
maken met het Trefpunt, de activiteiten 
van de SGF en om deze locatie te 
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bezoeken.  
Op de congreslocatie, op Urk, 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.  
 
De SGF is binnen het Trefpunt inmiddels 
de gebruiker met het grootste 
vloeroppervlak!  
De website van de SGF is geïntegreerd 
met de website van het Trefpunt 

waardoor de belangstelling voor ons 
historisch erfgoed, ook buiten de 
fysiotherapie, is toegenomen. Naast het 
Trefpunt werkt de SGF samen met de 
Nederlandse Vereniging voor Medische 
Geschiedenis (NVMG), een 
multidisciplinaire vereniging met leden die 
een passie hebben voor de medische 
geschiedenis in de meest brede zin van 
het woord. Vanzelfsprekend worden ook 
de internationale ontwikkelingen van de 
geschiedenis fysiotherapie op de 
history.physio website gevolgd. 

 

 
Boekencollectie en medische instrumenten in het Trefpunt Medische Geschiedenis te Urk 
 

 

Ook de collecties van andere medische beroepen zijn dan te bewonderen en is er een 
mogelijkheid om een praktijk intermezzo bij te wonen.  
 

 

 
 
Programma                  Sprekers                                   hybride congres 
  

 
Anton de Wijer 

 
John Bos 

 
Foto  Irene 
Piet 

 
Tirza Douglas 



 
10.30- 10.45 uur  Dr. Anton de Wijer, Voorzitter Stichting Geschiedenis 

Fysiotherapie (SGF). Inleiding 
    

10.45-11.20 uur  Drs. John Bos. De behandeling van lage rugklachten in de 20e 
eeuw.  

11.40-12.10 uur:   Irene Piët. Bindweefselmassage, een verleden met toekomst?  
 
 

 

 
Standaardwerk van Irene Piet 

Naar aanleiding van een eerder verschenen artikel van de 
SGF over bindweefselmassage, waar overweldigend veel 
reacties op binnen kwamen, hebben we de pionier van de 
bindweefselmassage in Nederland, Irene Piët, bereid 
gevonden om als spreker deel te nemen aan het congres. 
 
Irene Piët schreef dit boek op grond van hun jarenlange 
ervaring met betrekking tot de behandeling van patiënten 
met bindweefselmassage, zoals zij die mochten leren van dr 
H. Teirich-Leube en prof W. Kohlrausch. 
 

 
13.20-14.00 uur Tirza Douglas. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 

Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NPF). Het ontstaan 

van de psychosomatische fysiotherapie als specialisatie.  

                             
                                                

Praktijkintermezzo’s 
 

 
 

Het gehele programma zal worden afgewisseld met praktijk intermezzo’s van Irene Piët, Rob 
Karstens, Ronald Valk en Marlène Lutgert. 

 



Het bestuur van de SGF nodigt u van harte uit voor deze jaarlijkse studiedag op Urk. 
 
 
                                                

Kom en beleef het met ons mee! 
 

Voor inschrijving  en/of  info Stichting Geschiedenis Fysiotherapie verwijzen we u naar de 
website van de SGF: http://www.sgfinfo.nl/ 

 
Plaats congres 
Het Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland (TMGN) aan het Foksdiep 4 en 8,. 
8321 MK Urk. 
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