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Specificaties cursus 

 

Sectie 

 
 Specificatie 

Titel  Klachten aan de arm, nek en/of schouder (KANS). 
 

Inhoud  De training bestaat uit 2 dagdelen waarin de volgende items 
aan bod komen:  

 Epidemiologie m.b.t. de problematiek en de omvang 
van de problematiek van (werkgerelateerde) 
musculoskeletale aandoeningen 

 Patiëntprofiel bij aspecifieke KANS, risicofactoren en 

etiologische factoren 
 Screening en diagnostiek 
 Fysiotherapeutische interventies voor aspecifieke 

KANS 
 Casuïstiek en klinisch redeneren 
 Werk gerelateerde factoren binnen het 

fysiotherapeutisch handelen 
 Specifieke aandacht voor: Werkinhoud, 

werkomstandigheden, wet- en regelgeving en 
arbeidsvoorwaarden, werkplekbezoek (mogelijkheid 
tot declareren) en werk gerelateerde 
meetinstrumenten 

 Rol en functie-inhoud van overige arboprofessionals 

(o.a. arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut, arbo- en, 
bedrijfsarts) 

 Specifieke kennis en vaardigheden om herstel en re-
integratie in de eerste lijn te bespoedigen 

 Risicoanalyse 
 Functie-taak-handelingen analyse 

 Plan van aanpak, re-integratie advies 

Niveau  Post-Bachelor; Afgestudeerd (beginnend) fysiotherapeut 
 

Lengte  1 dag, 2 dagdelen 
 

Kosten 

 
 € 285,-. inclusief lunch, certificaat en syllabus 

 
Groepsgrootte 

 
 Minimaal 8, maximaal 20 personen 

 

Didactische werkwijze 

 
 Combinatie van (interactief) college, discussie, oefenen van 

casuïstiek (contacturen) en zelfstudie  

Doelstellingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De deelnemer kent: 
 Epidemiologie, pathofysiologie en beloop KANS. 
 De rode vlaggen die doorverwijzing naar specialist 

nodig maken bij KANS 

 De verschillende behandelprofielen 
 De indicaties voor bewegingstherapie  
 Evidence based practice betreffende KANS  
 De verantwoordelijkheden en taken van de 

fysiotherapeut (eerste-lijn) bij arbeidsgerelateerde 
klachten  

 Rol en functie-inhoud van overige arboprofessionals  
 Werk gerelateerde factoren binnen het 

fysiotherapeutisch handelen  
De deelnemer kan: 

 Klinisch redeneren volgens de regels van de 
evidence based practice betreffende KANS 
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 Specifieke kennis en vaardigheden om herstel en re-
integratie in de eerste lijn te bespoedigen toepassen 

 Een risicoanalyse opstellen 
 Functie-taak-handelingen analyse uitvoeren 
 Een plan van aanpak en re-integratie 

adviesopstellen 
 Aan de hand van casuïstiek een re-integratieplan 

opzetten gericht op de doelpopulatie 

Doel/eindniveau  Na afloop van deze cursus heeft de deelnemer inzicht in de 
verschillen tussen specifieke en aspecifieke KANS alsmede 
het klinisch redenatie proces bij deze populatie. Daarnaast 
wordt inzicht verkregen in specifieke kennis en 

vaardigheden om herstel en re-integratie in de 
fysiotherapeutische eerste lijn te bespoedigen. 

Doelgroep  Fysiotherapeuten werkzaam in de eerste- of tweede lijn en 
werkend of voornemens te gaan werken met betreffende 

doelpopulatie. 
Vooropleiding  Afgeronde opleiding fysiotherapie 

 

Vrijstellingenbeleid  N.v.t. 
 

Studiebelasting  9 SBU.  7 Contact uren (verdeeld over 1 dag) en 2 
zelfstudie uren.  

Studiemateriaal  Elke student krijgt een cursusmap met de presentaties 
alsmede de relevante wetenschappelijke artikels. 
Kernpublicaties 
1. de Vries HJ, Reneman MF, Groothoff JW, Geertzen JH, 

Brouwer S. Factors promoting staying at work in people 
with chronic nonspecific musculoskeletal pain: a 
systematic review. Disabil Rehabil. 2012;34(6):443-58. 

2. Mustard CA, Chambers A, Ibrahim S, Etches J, Smith P. 
Time trends in musculoskeletal disorders attributed to 

work exposures in Ontario using three independent 

data sources, 2004-2011. Occup Environ Med. 2015 
Apr;72(4):252-7. 

3. Beumer A, De Bie RA, Ten Cate A, Doornbos N, Elders 
L, van Eijsden-Besseling M, et al. Multidisciplinaire 
richtlijn aspecifieke Klachten Arm, Nek en/of Schouders 
[Multidisciplinary guideline non-specific complaints of 
arm, neck and/or shoulders] (Dutch). Amersfoort: 

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 
(KNGF); 2012. 

4. Huisstede BM, Wijnhoven HA, Bierma-Zeinstra SM, 
Koes BW, Verhaar JA, Picavet S. Prevalence and 
characteristics of complaints of the arm, neck, and/or 
shoulder (CANS) in the open population. Clin J Pain. 
2008 Mar-Apr;24(3):253-9. 

5. Verhagen AP, Bierma-Zeinstra SM, Burdorf A, Stynes 
SM, de Vet HC, Koes BW. Conservative interventions 

for treating work-related complaints of the arm, neck 
or shoulder in adults. Cochrane Database Syst Rev. 
2013 Dec 12;(12). 

6. Walton DM, Carroll LJ, Kasch H, Sterling M, Verhagen 

AP, Macdermid JC, et al. An Overview of Systematic 
Reviews on Prognostic Factors in Neck Pain: Results 
from the International Collaboration on Neck Pain 
(ICON) Project. Open Orthop J. 2013;7:494-505. 

      
 Literatuur 

1. Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. 
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KNGF-richtlijn Klachten aan de arm, nek en/of 
schouder (KANS) 2010. Amersfoort. 

2. Factsheet Manuele therapie bij nekpijn 2013 
Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 
(NVMT). 

 
Aanbevolen literatuur 

1. Sluiter JK, Rest KM, Frings-Dresen M. Het Saltsa 
rapport: Richtlijnen voor de vaststelling van de 
arbeidsrelatie van Aandoeningen aan het 
Bewegingsapparaat in de Bovenste Extremiteit 
(ABBE’s). Mei 2000  

2. Grieve's modern musculoskeletal physiotherapy, fourth 

edition, Elsevier 2015. 

Te behalen kwalificaties  Accreditatie is verkregen bij het KNGF voor deelregister 
‘Algemeen Fysiotherapeut’ voor 7 punten. 

Toetsing  N.v.t.  
 

Herkansingsmogelijkheden  N.v.t. 
 

examen en 

kwalificatie/bevoegdheid 
 Na afloop van de cursusdag ontvangen de deelnemers het  

CIVA B.V. certificaat als bewijs van deelname. Tevens wordt 

dan het proces tot het verkrijgen van de accreditatie bij het 
KNGF voor deelregister ‘algemeen fysiotherapeut’ in gang 
gezet.   

Betalingsregeling 

 

 

 

 

 

 Aanmelden voor de cursus verloopt elektronisch via 
www.civabv.nl/aanmelden/. 
Annuleren van de inschrijving is mogelijk, zonder verdere 

verplichtingen, tot en met 14 dagen na datum inschrijving. 
Annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, 
geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch. 
Betaling van de educatieve dienst vindt plaats uiterlijk 10 

werkdagen vóór het moment dat de cursus van start gaat.  
CIVA B.V. behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende 

inschrijvingen de betreffende opleiding/cursus te annuleren. 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw 
inschrijving. 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


