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INTERPRETATIE CARDIOPULMONALE INSPANNINGSTESTS (CPET) 
 

PROGRAMMA 
 
09.00 – 09.30         Ontvangst en koffie 
 
09.30 – 10.15        Methodiek van het inspanningsonderzoek    
 
10.15 – 11.15        Cardiopulmonale respons in rust, tijdens 

en na inspanning 
 
11:15 – 11:45      Pauze 
 
11:45 – 12:30  Hoe lees je de 9 Wasserman plots? 

 
12:30 – 13:30  Lunch 

 
13:30 – 14:30 Practicum cardiopulmonale 

inspanningstest 
 

14:30 – 14:45   Pauze 
 
14:45 – 15:30  Interpretatie cardiopulmonale 

inspanningstests 
 
15:30 – 16:30  Rapportage inspanningstests aan de hand 

van casuïstiek 
 
16:30-17:30 Nabespreking casuïstiek  
 
17:00     Evaluatie en afsluiting  



 
 

 
INSCHRIJFFORMULIER CURSUS INTERPRETATIE CARDIOPULMONALE INSPANNINGSTESTS (CPET) 
 
NAAM CURSIST  ………………............................................................................................ 
 
GEBOORTEDATUM ........................................................................................................ 
 
FUNCTIE ........................................................................................................................ 
 
BIG-NUMMER (indien van toepassing):………………………………………………………………………... 
 
BEDRIJF …………………………………....................................................................................... 
 
ADRES BEDRIJF …………………………................................................................................... 
 
PC/PLAATS BEDRIJF ....................................................................................................... 
 
BTW NUMMER (indien van toepassing):……………………………………………………………………….. 
 
ORDERNUMMER (indien van toepassing):……………………………………………………………………. 
 
TELEFOON ..................................................................................................................... 
 
E-MAIL .......................................................................................................................... 
 
CONTACTPERSOON ...................................................................................................... 
 
 
NAAM .......................................................................................................................... 
 
 
DATUM ........................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
HANDTEKENING .................................................... 
 

Vul uw gegevens in en retourneer het formulier per post of email naar: 

The Physiology Academy, Schouw 46, NL-2408 PH Alphen aan den Rijn, Nederland. 
Email:physiology.academy@yahoo.com. 

Na ontvangst van het formulier zal een factuur worden toegezonden. 



 
 

 
VOORWAARDEN 
De cursussen vinden alleen bij voldoende deelnemers doorgang. De genoemde prijzen zijn 
geldig voor 2014, inclusief BTW. In elk bedrag is inschrijfgeld verwerkt. Inschrijving is 
mogelijk door het insturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier en betaling van 
de factuur onder vermelding van de naam en datum van de cursus en de naam van 
deelnemer(s). 
 
Selectie geschiedt op datum van binnenkomst van zowel inschrijving als betaling. Bij 
overschrijding van het deelnemersaantal kan men op de wachtlijst worden geplaatst. The 
Physiology Academy behoudt zich het recht voor door omstandigheden cursussen te 
annuleren, te verplaatsen en/of het programma te wijzigen. 
 
Bij annulering van uw inschrijving worden volgende bedragen in rekening gebracht. De 
kosten voor annulering zijn als volgt: 
 

 >8 weken voor aanvang cursus: € 50 inschrijfkosten 

 8-4 weken voor aanvang cursus: 50% annuleringskosten 

 < 4 weken voor aanvang cursus: 100% annuleringskosten. 
 
U mag te allen tijde een vervanger sturen voor uw inschrijving. In dat geval worden er naast 
de kosten voor de cursus alleen de inschrijfkosten à € 50 in rekening gebracht. 
 
Studenten en relaties van Accuramed genieten 75 Euro korting en betalen € 200,- 
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