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SBOS  Cursorisch Onderwijs 2017 
Verplicht in het kader van de opleiding 

 
 

 

Sportgeneeskunde en recht    
Bilthoven      
 

                   13 januari 

Communicatieve vaardigheden 
Bilthoven 
 

9 februari 

Basiscursus dopingzaken 
Bilthoven 
 

    10 maart 

Cardiologie en sport CVOI        
Extern           
                                                                                              

31 maart 

Klinische epidemiologie 
Bilthoven 
 

4 april 

Onderzoek bewegingsapparaat  ‘CWK-schouder’      
Bilthoven        
                                                              

19 april 

Sportmedische aspecten van ‘watersport’       
                 

19 mei 

Mediatraining / presenteren 
Bilthoven  
 

22 juni 

Emergengy sports medicine 
Utrecht 
 

29 en 30 juni 

Beeldvormende technieken 
Bilthoven 
 

14 september 

Sportmedische aspecten van ‘wielersporten’ 
Amersfoort 
 

28 en 29 september 

Trainingsfysiologie 
Bilthoven 
 

6 & 13 oktober en 17 november 

Sportgeneeskunde en ethiek 
Bilthoven 
 

10 oktober 

Inspanningsastma en sport 
Bilthoven 
 

10 november 

Onderzoek bewegingsapparaat ‘LWK-bekken’ 
Bilthoven 
 

8 december 

---------------- 
Basiscursus Sportgeneeskunde 
Papendal, Arnhem 
 

21, 22 en 23 september 
7, 8 en 9 december 

------------------ 
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Toelichting bij het cursusoverzicht: 
Bovengenoemde cursussen zijn verplicht in het kader van de opleiding tot sportarts.  
Kort samengevat kan hierbij gesteld worden dat:  

 het verplicht is in de loop van vier jaar in totaal acht cursussen ‘Sportmedische aspecten van een 
sporttak’ (SMA’s) te volgen. Dat betekent dus  jaarlijks gemiddeld  twee cursussen.  

 De cursus SMA van wielersporten, de cursus SMA van sporten onder extreme omstandigheden en 
de Basiscursus duikgeneeskunde (= ook SMA) zijn verplicht en moeten gevolgd moeten op het 
moment dat die (in Nederland) georganiseerd worden. 
De cursus Emergency Sports Medicine valt ook onder de SMA’s en kan als 1 van de 5 ‘vrije keuze’ 
SMA’s gevolgd worden. 

 Beeldvormende Technieken moet ieder jaar gevolgd worden (ieder jaar ander onderwerp). 

 De cursus Cardiologie en sport van de CVOI moet eenmalig tijdens de opleiding gevolgd worden.  

 De overige cursussen worden om het jaar georganiseerd en zullen over twee jaar weer op het 
programma staan.   

 
De inschrijfkosten van deze cursussen worden door de SBOS betaald. 
 
 

 
 

Wetenschappelijke avonden         

 

Inschrijving staat open voor alle aios 
Deelname is verplicht voor 3

e
- en 4

e
-jaars aios 

 

  Behandeling en rol van beeldvorming bij  enkelletsel    9 februari 
  Zwangerschap en sport      4 april 
   Duikgeneeskunde 22 juni 
   rainen bij hartfalen                                                    10 oktober 

 

 
VSG Congres – de datum is op dit moment nog niet vastgesteld, naar verwachting vindt het plaats op 
een donderdag en een vrijdag eind november. 

 
Let op:  
Bij inschrijving voor bovenstaande  wetenschappelijke avonden zal aan 1

e
 en 2

e
 jaars aios een 

gereduceerd tarief in rekening gebracht worden. Aanwezigheid bij deze wetenschappelijke avonden is 
verplicht voor 3

e
 en 4

e
 jaars aios en inschrijving is voor hen derhalve kosteloos. 

Bij inschrijving voor het VSG-congres wordt jaarlijks besloten of voor de aios een gereduceerd tarief 
wordt gehanteerd of dat inschrijving voor hen kosteloos is. 
 
 

OVERZICHT SOS-CURSUSSEN     
   
Niet verplicht ihkv de opleiding  
Inschrijving staat open voor 3

e- 
 en 4

e-
 jaars aios sportgeneeskunde              

o Workshop gewricht ‘de Voet’                      9 juni  
 
Aios die zich inschrijven, krijgen 15% korting op het inschrijfgeld. 
 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het: 
Stichting Beroepsopleiding Sportartsen (SBOS) 
Postbus 52 
3720 AB   BILTHOVEN 
Tel. 030-2252290 
E-mail: claras@sportgeneeskunde.com           

 

mailto:claras@sportgeneeskunde.com

