
                                                                

  

 
Scholing Gezondheidszorgtechnologie en Gedragsverandering 
 
 
Wat kunt u met gezondheidstechnologieën zoals wearables in de praktijk? Wilt u meer inzage in het 
beweegpatroon van uw patiënten? Meer therapietrouw en meer patiënten met een gezondere 
leefstijl in uw praktijk? Deze cursus leert u om gezondheidszorgtechnologie in te zetten voor het 
beter behandelresultaat. Er is een focus op het bespreekbaar maken van het gedrag van de patiënt 
en om samen haalbare doelen te stellen en welke randvoorwaarden hiervoor nodig zijn. Informatie, 
in de vorm van data over gezondheid uit innovatieve producten, dient dit doel en is erg bruikbaar in 
de fysiotherapeutische beroepspraktijk. Spreek de 
intrinsieke motivatie aan bij uw patiënten, waardoor de 
kans op succes van uw behandeling vergroot. 
 
Deze cursus bevat informatie over welke 
gezondheidszorgtechnologieën van meerwaarde zijn in 
het fysiotherapeutisch domein en u leert hoe deze 
technologieën in te zetten. Aan de hand van de 
aangereikte kennis gaat u zelf aan de slag te gaan met 
een specifieke en passende technologie voor uw eigen 
patiënten. Welke data ontvangt u en hoe zet u deze in 
de dagelijkse praktijk in? De tijd van denken over 
gebruik van technologie is voorbij. De tijd van doen is 
gekomen, we gaan ermee aan de slag.  
 
Na het volgen van de cursus Gezondheidszorgtechnologie en Gedragsverandering kunt u:  

• Het gedrag van uw patiënt positief beïnvloeden, ook buiten de praktijk;  

• Nuttige gezondheidszorgtechnologie effectief inzetten;  

• Verkregen meetwaarden interpreteren, bespreekbaar maken en gebruiken om haalbare 
doelen te stellen en behalen met patiënten;  

• Met uw expertise gedragsverandering aanbrengen bij ambivalente patiënten. 

 
 
Heeft u vragen over deze cursus? Neem dan vrijblijvend contact op met:  
 
 
Kinetic Analysis                  Docenten: 
J. Academy of Data Science       
Sint Janssingel 92  
5211DA ‘s-Hertogenbosch  
E: info@kinetic-analysis.com   
T: 06215 66 017  
 
 
 
 
 

              Thomas de Meulder   Maarten Gijssel  

Wanneer: 

Donderdag 31 januari – 18:30-21:30 

Donderdag 21 februari – 18:30-21:30 

Locatie:  

Jheronimus Academy of Data Science 

‘s-Hertogenbosch 

Kosten: 

240 euro 

Accreditatiepunten: 7 

Bewijs van deelname wordt verstrekt 

 


