
Keurmerk Fysiotherapie

Tijdens dit symposium op donderdag 26 september staan data centraal.

Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dit snel. U mag dit symposium niet missen!

We belichten graag onze twee keynote speakers.

Joep en Rens aan het woord:

Prof.dr. J.A.W. (Joep) Teijink

''Het inzichtelijk maken van ons handelen als 
onderdeel van een continu streven naar betere 
kwaliteit van zorg, staat centraal in het 
kwaliteitsnetwerk ClaudicatioNet. De data die 
onze deelnemers aanleveren kan op individueel 
niveau en in heldere visuals worden afgezet 
tegen 3 benchmarks: het landelijk gemiddelde 
en de regionaal 10 dichtstbijzijnde collegae. 
ClaudicatioNet signaleert positieve uitschieters 
(‘best performers’) waarvan wij leren en de 
opgedane kennis vervolgens uitdragen met 
andere deelnemers (e-learning, cursussen). Het 
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netwerk signaleert achterblijvers, waar wij extra 
energie in steken om hen zo te helpen de 
resultaten te verbeteren.'' 

Dr. Rens Meerhoff

''Sport en data krijgen steeds meer met elkaar te 
maken. Sensoren om prestaties te volgen 
worden steeds goedkoper en daarmee breder 
inzetbaar. Kijk maar eens naar hoe populair 
Strava (een sport-app) is! Al die data zorgt voor 
een kans voor de toegepaste informatica (ofwel: 
data science) in de sport. Met data science 
kunnen veel sporten vooruit geholpen worden 
om de prestaties op het hoogste niveau te 
verbeteren, blessures te voorkomen en ook om 
mensen in de breedtesport te motiveren om te 
gaan sporten. Ook op het hoogste niveau 
binnen het voetbal liggen nog veel kansen voor 
data science. Zo zijn we nu bezig om 
voetbaltactiek te analyseren met slimme 
algoritmes om daarmee het onderbuikgevoel 
van de coach te vatten een objectieve op data 
gebaseerde analyse.''

Bent u benieuwd naar de overige sprekers? Klik hier 

Meld u nu aan: vol=vol!

Programma:

Vanaf 15.00 uur heten wij u van harte welkom!

15.45    start plenaire programma (keynotes)
17.15    gezamenlijk diner in buffetvorm 
18.45    start workshops 
19.30    pauze & wisselen
19.45    vervolg workshops 
20.30    naborrel 

Extra informatie:

Het symposium is kosteloos en alleen 
toegankelijk voor onze deelnemers. 

Bij verhindering kan een collega de opengevallen 
plaats innemen. Geef dit minimaal 24 uur van 
tevoren aan.
Deelnemers die zich voorafgaand niet afmelden 
en niet verschijnen op het symposium ontvangen 
een factuur van €45,- vanwege de gemaakte 
kosten voor de catering.
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