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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. 

• 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. 

• De SGF heeft een opslag, atelier en documentatiecentrum.



• - Een grote gezondheidscrisis. 

• - Politieke momenten die strategisch van belang zijn. 

• - Ontwikkelingen in het onderwijs, zoals het ontstaan van de 
wetenschapscultuur en specialismen. 

• - Ontwikkelingen binnen de beroepsvereniging. 

• - Culturele aspecten die van belang.

• - Praktijk veranderingen zoals bijv de groepstherapie versus de 
individuele benaderingswijze. 

Onderzoek



Dr. J.C. Mom, erfgoed SGF, Urk.

De Physische Therapie of Natuurgeneeskunde is dat onderdeel 
der Geneeskunde, dat zich bezighoudt met de toepassing der 
middelen, die ons in de natuurkrachten en natuurlijke factoren 
van onze dampkring worden geboden om ziekten te genezen, 
hun voortschrijding te beletten en hun ontstaan te voorkomen. 
Dan volgt de indeling: 
1.Thermotherapie 
2.Hydrotherapie 
3.Elektrotherapie 
4.Lichttherapie 
5.Luchttherapie 
6.Massage 
7.Bewegingstherapie 

1926

Documentatiecentrum



Dr Johann Georg 
Mezger 1838-1909



samenwerken



Bezoek medewerkers KNGF, 2022 

samenwerken

IZA ( integraal zorgakkoord 2022)

verregaande samenwerking, 
zowel regionaal als tussen 
de verschillende domeinen 
in de zorg (sociaal domein, 
huisartsenzorg en Ggz, 
ziekenhuizen), een sterkere 
eerstelijnszorg met meer tijd 
voor de patiënt en het 
stimuleren van een gezonde 
levensstijl en het
voorkomen dat zorg nodig is.



Antonio R. Damasio, hoogleraar neurologie

Lage rugpijn

Bindweefselmassage

Fysiotherapie vlg de 
psychosomatiek

In zijn bestseller 'De vergissing van Descartes' zet Antonio 
Damasio zich af tegen Descartes’ opvatting dat lichaam en 
geest twee verschillende, van elkaar gescheiden aspecten van 
de mens zouden zijn. Lichaam en geest zijn juist onlosmakelijk 
verbonden. Damasio put uit zijn ervaringen met patiënten met 
hersenschade om te laten zien welke rol de emoties spelen bij 
de vorming van ons wereldbeeld.



Johannes Jacobus van Os is een 

Nederlandse hoogleraar in de psychiatrie en 

voorzitter van de Divisie Hersenen van het 

Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij is 

gasthoogleraar aan het Institute of Psychiatry van 

het King's College te Londen, waar hij in 2016 werd 

benoemd tot King's College Fellow

psychiater

“Het geen of weinig verbintenis met andere 
ervaren is misschien wel de echte crises van 
deze tijd”. 

Gebrek aan vertrouwen en zingeving.

De kwaliteit van onze relaties is het 
fundament van ons leven.

The lost art of healing (Bernard Low):
“in de relatie zit het helend vermogen van de 
geneeskunde”



10.45 uur Drs. John Bos. De (fysiotherapeutische) behandeling van 

lage rugpijn-klachten in een historische notendop. 1970-2020 Vijf 

decennia: van anatomische scheefstand naar centrale sensitisatie

11.20 uur voor de praktijk (Ronald Valk/ Rob Karstens)

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

voor de praktijk  (Irene Piët)

12.40 uur lunch

13.20-14.00 uur Arwen Smit. Bestuurslid(Penningmeester) van de 

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek 

(NFP). Het ontstaan van de psychosomatische fysiotherapie als 

specialisatie. 

14.00 uur voor de praktijk (Ronald Valk/ Rob Karstens)
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2023

• Sprekers

•

• 10.45-11.20 uur drs Hans Bloo Sportfysiotherapie in Nederland, een historische blik

•

• 11.20–11.30 uur praktijk intermezzo 1

•

• 11.40-12.10 uur: dr Els van den Ende Oefentherapie bij RA, een terugkijk

•

• 12.00-13.00 uur lunchpauze

•

• 13.15-13.45 uur: dhr Ron Allard Siemens Siretherm 609 en 709

•

• 13.45-14.30 uur: praktijk intermezzo 2


