
    

Amersfoort,  20  april  2015  
  
betreft:    
1e  uitnodiging    deelname  onderwijsprogramma  Topsportfysio  groep  naar  aanleiding  
herregistratie  Sportfysiotherapeut    
  
Geachte  heer  \  mevrouw    lid  NVFS  \  VFBV  ,  
  
Graag  willen  wij  uw  aandacht  vragen  voor  het  volgende.  
Volgens  onze  gegevens  uit  de  Topsportfysio  enquête  bent  u  geherregistreerd  als  NVFS  
sportfysiotherapeut  en  bent  u  werkzaam  in  de  topsport  en/of  werkzaam  bij  een  BVO.  Een  
aantal  van  u  heeft  nog  geen  Mastertraject  doorlopen.  
  
Naar  aanleiding  van  de  statuten  herziening  van  juni  2014  heeft  u  de  komende  periode  de  tijd  
om  in  een  aangepast  onderwijsprogramma  toe  te  werken  naar  de  masterverplichting  van  
2020.  
  
In  overleg  met  een  aantal  scholingsaanbieders  is  een  alternatief  scholingsprogramma  
gemaakt  wat  voor  een  1e  keer  start  in  2015  bij  voldoende  animo.  Met  dit  programma  kunt  u  
de  ontbrekende  master  competenties  verwerven.  
  
De  NVFS  en  de  VFBV,  als  vertegenwoordigers  van  de  fysiotherapeuten  werkzaam  in  het  
betaald  voetbal,  zullen    u  hierover  via  hun  website  en  de  Nieuwsflitsen  verder  informeren.  
  
Wij  nodigen  u  nadrukkelijk  uit  om  u  hierop  te  oriënteren  om  op  die  manier  mee  te  gaan  met  
de  ontwikkelingen  die  we  graag  in  willen  zetten  met  de  NVFS  geregistreerde  
sportfysiotherapeuten.  Zowel  in  de  samenwerking  met  de  sportartsen  en  de  collega  master  
fysiotherapeuten  komen  er  een  aantal  ontwikkelingen  waarin  we  u  ook  als  lid  graag  willen  
meenemen.    
  
Voor  VFBV  fungeert  Maarten  Gozeling  als  contactpersoon  (M.Gozeling@az.nl),  voor  NVFS  
is  dat  bestuurslid  wetenschap  en  scholing  Hans  Bloo  
  
Mocht  u  naar  aanleiding  van  deze  brief  vragen  hebben  dan  kunt  u  mailen  naar  Info@nvfs.nl  
en  zullen  we  u  zo  goed  mogelijk  adviseren.  
  
Met  vriendelijke  groet,  
  
Hans  Bloo                  Maarten  Gozeling    
bestuurslid  Wetenschap  en  Scholing  NVFS     VFBV,  bestuurslid  scholing  


