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Kennis voor de toekomst
De toekomst begint vandaag. Het is een gevleugelde uitspraak en

vertrekpunt voor de werkzaamheden van het NPi. Wij zijn namelijk

dagelijks met die toekomst bezig, door ons in te zetten voor ontwik-

keling en verbetering van diensten die u kunnen ondersteunen bij uw

professionele ontwikkeling. Zodat u morgen van nog meer betekenis

kunt zijn voor uw cliënten dan vandaag.

Zoals therapeuten werken aan de toekomst, zo doen wij dat ook. De blik

vooruit, anticiperend op ontwikkelingen, constructief en in samenhang.

Daarom maakten wij in 2016 een nieuw strategisch plan voor de komende

jaren. Een plan waarin toenemende personalisering, meer maatwerk en

een optimaal gebruik van nieuwe technologieën een centrale rol spelen.

Uiteraard blijven wij ook de komende jaren flexibel inspelen op actuele

ontwikkelingen. Denk aan ontwikke lingen in de zorg(beroepen), het

nieuwe gezondheidsconcept van Huber, nieuwe beroepscompe tentie -

profielen, en ga zo maar door. Wilt u meer lezen over onze toekomstvisie

en de strategie die wij volgen om die te realiseren? Raadpleeg dan onze

missie en het nieuwe strategische plan 2017-2021.

Zinvol betekenis geven aan uw en onze toekomst kunnen wij alleen als

wij óók reflecteren op dat wat achter ons ligt. Dat is dan ook het doel 

van dit jaarverslag. Hoe ontwikkelden wij onze dienstverlening in 2016?

En wat waren de resultaten? Blik op de komende bladzijden samen met

ons terug op wederom een succesvol jaar.

Heeft u vragen? Aarzel niet om contact op te nemen. 

Wij gaan graag met u in gesprek.

Tinus Jongert, Directeur NPi



Basiscursus ‘Oedeemtherapie’
12,5 dag 

Lipoedeem: diagnostiek 
en behandeling

1 dag 

Vaardigheidstraining
oedeemtherapie

1 dag

Zelfmanagement bij lymfoedeem
– teach the teacher

3 dagen 

Lymfe-casuïstiek
1 dag

Praktijkdagen lymfologie
2 dagen

 

Masterclass
Lymphedema and genetics

1 dag

Professionalisering

Lifelong learning

Het NPi begeleidt paramedici 

van hun afstuderen tot (na) hun

pensioen met een betekenisvol en

samenhangend scholingsaanbod.

Steeds meer wordt losstaand scholings-
aanbod ingebed in leerlijnen. Leerlijnen,
die bestaan uit een reeks logisch opeen-
volgende cursussen en opleidingen,
faciliteren onze cursisten om continu 
te blijven werken aan hun professionele
ontwikkeling. Eind 2016 bood het NPi 
22 complete leerlijnen op diverse
themagebieden. 

Bouwen aan de infrastructuur
Optimaal maatwerk voor elke individuele cursist: het is een 
belangrijke ambitie van het NPi. Daarvoor moeten niet alleen
onze cursussen, opleidingen en diensten – zoals de NPi-service –
state-of-the-art zijn, óók de organisatie en infrastructuur. Om die
reden startte het NPi in 2016 achter de schermen met een groot-
schalig verbeterproject. De cursusadministratie en de bijbeho-
rende functionaliteiten op MijnNPi.nl worden geheel vernieuwd.
Naast meer gangbare functionaliteiten, zoals het kunnen aan-
passen van eigen gegevens en het downloaden van facturen, 
worden fraaie tools toegevoegd die cursisten helpen bij het uit-
stippelen van persoonlijke leerroutes. Als cursist krijgt u via een
persoonlijke landingspagina MijnNPi.nl zicht op uw inschrijvin-
gen, wachtlijsten en cursus-historie. Bovendien kunt u advies 
op maat ontvangen over de verdere invulling van uw leerlijnen. 
Na de zomer van 2017 wordt het project voltooid en uitgerold; 
een grote stap naar meer personalisatie en maatwerk.

npi.nl/
leerlijnen 

Voor een overzicht van onze
leerlijnen gaat u naar: 

Samenhang door leerlijnen

SPSP

NPi

€



Blended learning
Het NPi biedt steeds meer cursussen en op-
leidingen waarin gebruik wordt gemaakt van
verschillende onderwijsvormen. Van contact-
onderwijs tot e-learning tot zelfstudie, elke
combinatie is mogelijk. Blended learning
noemen wij dat. Als cursist heeft u in toene-
mende mate de vrijheid om zelf te kiezen
welke vormen het beste bij u passen. 

Innovatie
Het NPi investeert stevig in technologische vernieuwing vanuit een eigen
learning lab en in samenwerking met partners in de wetenschap en de zorg. 

Applicatie ‘Kennis in beweging’
Klinisch redeneren vraagt behalve klinische expertise ook parate
kennis. Maar soms zakt die kennis een beetje weg. Om fysio- en
oefentherapeuten te ondersteunen op momenten dat benodigde
kennis niet paraat is, ontwikkelt het NPi in samenwerking met
het werkveld een nieuwe applicatie. Deze gebruiksvriendelijke
applicatie – ‘Kennis in beweging’ – bevat informatie en voor-
waardelijke kennis die nodig zijn voor optimaal klinisch redeneren.
Kortom, een handige tool voor therapeuten in hun dagelijkse
praktijk. De lancering van de applicatie wordt verwacht in de
loop van 2017.

Video snippets
In 2016 introduceerde het NPi de video 
snippet: een korte, informatieve videoclip 
van maximaal drie minuten, waarin experts
uitleg geven over wetenschappelijke termen,
onderzoeksmethodieken of meetmethoden.

E-health: lymfoedeem app
Samen met de Haagse Hogeschool, de
Nederland se Vereniging voor Fysiotherapie
binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL),
Onconet en New Health Collective startten wij
in 2016 met de ontwikkeling van een e-health-
applicatie voor patiënten met lymfoedeem. De
app ondersteunt fysiotherapeuten bij de be-
handeling van patiënten met deze aandoening
tijdens en na borstkanker. De lancering van de
app wordt verwacht in de loop van 2017.



Het NPi is de grootste aanbieder van geaccrediteerd post-hbo-
onderwijs voor fysiotherapeuten in Nederland en de enige
aanbieder in Nederland met een instellingsaccreditatie.

Het NPi verzorgt scholing voor:
• fysiotherapeuten;
• oefentherapeuten;
• ergotherapeuten.

Scholing in cijfers
www.npi.nl/
cursuskalender

Jaar

Totaal aantal cursussen

Waarvan nieuw

2016

192

40

2015

192

24

2014

191

35

Vernieuwing voor oefentherapeuten
In 2016 haalde het NPi meer specifieke exper -
tise in huis op het gebied van oefentherapie. Een
nieuwe coördinator deskundigheids bevor dering
voor oefentherapeuten inventariseerde de
behoeften en maakte plannen voor nieuw aanbod,
zodat wij oefentherapeuten in de toekomst nog
beter kunnen bedienen. De eerste resultaten
zijn al zichtbaar. 
Zo hebben wij de ontsluiting van het aanbod
voor oefentherapeuten verbeterd (zie
npi.nl/oefentherapie) en introduceert het NPi in
2017 een compleet nieuwe serie lezingen
speciaal voor deze doelgroep.

Verder gaan wij, naar aanleiding van het
behoeftenonderzoek, aan de slag met:
• het aanvragen van ADAP-accreditatie 

voor meer cursussen;

• een meer gerichte benadering van
oefentherapeuten tijdens cursussen;

• de ontwikkeling van specifieke cursussen 
voor kinderoefentherapeuten en 
psychosomatisch oefentherapeuten.

Aantal scholingsactiviteiten

Vernieuwing voor oefentherapeuten
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Tevredenheid over een
constant hoge kwaliteit
Het NPi streeft naar volledige transparantie
over de beoordelingen door cursisten.
Daarom publiceren wij bijvoorbeeld ook de
resultaten van de evaluaties per cursus en
citaten van cursisten op onze website. De
tevredenheidscijfers vertonen de afgelopen
jaren een positief stabiel beeld.

11 thema gebieden
1. Arbeid en bedrijf
2. Bekkenproblematiek
3. Hart, vaat en longen
4. Kinderen
5. Lymfologie en oncologie
6. Musculoskeletaal
7. Neurologie
8. Ouderen
9. Psychosomatiek
10.  Sportgezondheidszorg
11.  Algemeen
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Aantal inschrijvingen

Aantal cursisten

Ruim 20 procent van de cursisten volgde in 2016 meer dan 1 opleiding.

Cursisten in cijfers
In de afgelopen vijf jaar hebben bijna
21.000 unieke cursisten deelgenomen
aan onze scholing.



NPi-service
Eenvoudig bijblijven met relevante
wetenschappelijke ontwikkelingen

www.npi.nl/
npiservice

Bijblijven op uw vakgebied

Actueel Wetenschappelijk 
onderbouwd

Relevant Practisch toepasbaar

Kennis bij het NPi

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

2012 2013 2014 2015 2016

Waarderingscijfers NPi-service

 Algemeen oordeel

 Referaten

 Vertaalslagen

 Webcasts

 Toegankelijkheid

5
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WWW.NPiSERVICE.NL

In 2016 vierde de NPi-service haar eerste lustrum: 
het vijfjarig bestaan, mét stijgende tevredenheidscijfers.

De NPi-service in 2016:

240 REFERATEN EN VERTAALSLAGEN

• Nederlandstalige samenvattingen
van recente internationale weten -
schappelijke onderzoeken en vertaal-
 slagen naar de praktijk door thema-
experts

10 WEBCASTS

• Webcasts (video on demand) door 
thema-experts

10 E-TOETSEN

• Geaccrediteerde toetsen op basis van
referaten voor de 10 themagebieden
van de NPi-service*

80 NIEUWSBRIEVEN

• Actueel nieuws uit de (zorg)media

*  In 2016 is besloten om vanwege het
beperkte aantal deelnemers te stoppen 
met de e-toetsen. Over de referaten die
in 2016 zijn gemaakt, worden in 2017
geen e-toetsen meer afgenomen.



NPi-nieuws app
Eenvoudig op de hoogte van relevant
(para)medisch nieuws uit de media.

Waardering
Tevreden gebruikers

Collectieve abonnementen
In 2016 had het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een
collectief abonnement op de NPi-service. 
Via dit collectieve abonnement hadden ruim
23.000 therapeuten de mogelijkheid om 
gebruik te maken van de NPi-service. Steeds
meer therapeuten activeren hun account.
Eind 2016 waren dat er meer dan 6.000.

aantal 
downloads 689

Totaal aantal 
downloads 10.359

aantal 
gebruikers 7.779

2016

2015

7400

52

0

2014

7500

51

5

abonnees

edities

specials

2016

7200

52

5

www.npi.nl/
wekelijks-nieuws 

www.npi.nl/
npi-nieuws-app 

Wekelijks Nieuws voor Paramedici
Gratis digitale nieuwsbrief over NPi-activiteiten en relevante 
(para)medische artikelen uit diverse Nederlandse (zorg)media.

4,6 3,9

Gemiddelde open-ratio: 
(landelijk gemiddeld: 15-30%)

Gemiddelde klik-ratio:
(landelijk gemiddeld: 2-5%)

84%

33%

Abonnees NPi-service eind 2016:

3.500

Beperkt abonnement 

(alleen nieuwsberichten)

6.000

Volledig abonnement (incl.

referaten en webcasts)

totaal 9.500



Communicatie & pr

Website
De website deed het goed in 2016.
Ten opzichte van 2015 telden wij
ongeveer 25% meer unieke
bezoekers. In 2016 bedroeg het
totale aantal unieke bezoekers aan
de website van het NPi 132.000.
Samen waren zij goed voor
ongeveer 250.000 websitebezoeken.

Relatiemagazine 
Issue
Boordevol informatie over NPi-
diensten en actuele ontwikke-
lingen viel Issue ook in 2016
tweemaal bij ruim 25.000
belangstellenden op de deurmat. 

Scholings-
programma
De twee edities van het Scholings-
programma brachten elk het
scholingsaanbod onder de
aandacht van 25.500 mogelijke
belangstellenden.

www.npi.nl www.npi.nl/issue
www.npi.nl/

npi-opleidingsmagazine

Facebook
In 2016 werd het NPi ook actief 
op Facebook. Aan het eind van 
het jaar telde onze pagina 166
vind-ik-leuks.

facebook.com/

paramedisch/ 

Instagram
In 2016 nam het NPi een account
op Instagram. Met foto’s en korte
video’s geven wij hier een beeld
van onze activiteiten.

instagram.com/

paramedisch/   

Twitter
Ook in 2016 stond het NPi-twitter -
account elke maand bij de boven ste
30 van de Twitter top 100 voor
fysio therapeuten. Met 1.600
volgers eind 2016 realiseerden we
een stijging van bijna 25% ten
opzichte van eind 2015.

twitter.com/

paramedisch

LinkedIn
Ruim 2.500 mensen volgen
het NPi op LinkedIn.

linkedin.com/

company/nederlands-

paramedisch-instituut

Vimeo 
Video wordt steeds belangrijker. Ook voor het NPi. Ook in 2016 maakte 
het NPi enkele trailers over cursussen, die het op Vimeo en de website 
publi ceerde. Met deze trailers kunt u vooraf een goed beeld krijgen van
cursus activi tei ten zodat u gerichter kunt inschrijven.

vimeo.com/npi   
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Aantal medewerkers in FTE

Een compacte vaste kern…
Onze mensen

Om flexibel en gericht te kunnen inspelen op snel

veranderende professionaliseringsbehoeften maken

wij onze basisorganisatie met vaste medewerkers

steeds compacter en efficiënter en breiden wij ons

loyale netwerk van competente experts continu

verder uit. 



2015

382

2014

300
2016

440

…en een groeiende flexibele schil

Externe 
docenten en 

experts

Een gezonde leefstijl is een belangrijke kernwaarde voor het
NPi. Het is niet alleen een centraal thema in het scholings-
aanbod, maar ook in het hr-beleid. De duurzame inzet-
baarheid van onze medewerkers heeft continu aandacht.

Gezond hr-beleid 2016
• Individueel werkplekonderzoek
• Zit-/staplekken met ergonomisch meubilair
• Deskbikes
• Gratis lidmaatschap virtuele sportschool (Virtuagym)
• Vitaliteitscheque voor alle medewerkers
• Royale reiskostenvergoeding voor de fiets en de trein

NPi, een gezonde werkgever

440 externe docenten en experts waren in 2016 betrokken
bij het professionaliseringsaanbod van het NPi.



Partners
Het NPi innoveert. Dat geldt voor ons eigen scholings-
aanbod, maar wij zijn ook uiterst actief met beroeps -
innovaties en kennis ontwikkeling. Samenwerking is
daarvoor onontbeerlijk. Niet alleen met individuele
experts, maar ook met paramedische beroepsverenigingen
(zoals KNGF en VvOCM), beroepsinhoude lijke verenigingen
en organisaties. Tevens nemen wij deel aan onderzoeks-
projecten met kennis- en onderzoeksinstellingen zoals
TNO, universiteiten en hogescholen en via lectoraten. 

Colofon

Tekst Nederlands Paramedisch Instituut

Redactie Claudia Smit (B&T communicatiecollectief)

Infographic Idem Dito Kampen

Copyright ©NPi 2017

Management
en toezicht

Raad van Toezicht
Dhr. mr. dr. T.A.M. (Tobias) 
Witteveen (voorzitter)

Dhr. drs. C.C. (Kees) 
Blomberg RC

Mw. drs. H.M.E. (Hadewych) 
Cliteur

Mw. drs. A.H. (Aldien) Poll

Mw. mr. T.P.J.A. (Doreth) 
van den Heuvel

Managementteam
Dhr. drs. M.W.A. (Tinus) 
Jongert (directeur)

Dhr. H.E. (Harm) Askes

Dhr. F. (Frans) de Meijer

Afscheid
NPi-directeur Tinus Jongert nam
eind 2016 afscheid van het lectoraat
Gezonde Leefstijl in een
Stimulerende Omgeving aan de
Haagse Hogeschool. De afgelopen
acht jaar leverde hij als lector een
bijdrage aan de missie van het
lectoraat: het stimuleren van een
actieve leefstijl en gezonde voeding
bij jeugdigen en ouderen. Samen met
de doelgroep en (toekomstige)
professionals creëerde,
implementeerde en evalueerde het
lectoraat innovatieve producten,
programma’s  en omgevingen die een
gezonde leefstijl bevorderen. Meer
daarover leest u in het jaarverslag
2016 van het lectoraat.



Nederlands Paramedisch Instituut

Berkenweg 7, 3818 LA Amersfoort
Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort

T (033) 421 61 00

info@npi.nl
www.npi.nl

@paramedisch
/paramedisch


