
Basiscursus Soigneu

Eemnes, 7 en 18 maart 2015
 
 
Inleiding 

In het kader van de kwaliteitsverbetering van de sportmedische begeleiding binnen de 
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU)
van de soigneurs. De certificering zorgt voor een bepaalde garantie van de kwaliteit van deze 
binnen de sportmedische structuur van de KNWU belangrijke groep. Eén van de eisen voor 
het verkrijgen van een certificaat voor soigneurs is het volg
De Basiscursus Soigneurs wordt door de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg 
(SOS) in samenwerking met de KNWU georganiseerd. 
 
Cursusomschrijving 

In de cursus wordt ruime aandacht besteed aan die onderdelen die 
met de uitvoering van het werk van de soigneurs. 
 
Leerdoel 

Wanneer u deze cursus hebt gevolgd bent u in staat om uitvoering te geven aan de eisen die 
aan soigneurs gesteld worden in het beroepsprofiel van de wielrensoigneur.
 
Doelgroep 

De cursus is bedoeld voor mensen die in het bezit zijn van het diploma sportmassage of 
fysiotherapie en die soigneur willen worden binnen het wielrennen.
 
Aantal deelnemers 

Maximaal 25. 
 
Datum 

Zaterdag 7 maart en woensdagavond 18 maart 2015.
 
Locatie 

Hotel De Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes
  

  

 

 
 

Basiscursus Soigneurs 
 

Eemnes, 7 en 18 maart 2015 

In het kader van de kwaliteitsverbetering van de sportmedische begeleiding binnen de 
derlandsche Wielren Unie (KNWU) is er in 2001 gestart met de 

De certificering zorgt voor een bepaalde garantie van de kwaliteit van deze 
binnen de sportmedische structuur van de KNWU belangrijke groep. Eén van de eisen voor 
het verkrijgen van een certificaat voor soigneurs is het volgen van de Basiscursus Soigneurs. 
De Basiscursus Soigneurs wordt door de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg 
(SOS) in samenwerking met de KNWU georganiseerd.  

In de cursus wordt ruime aandacht besteed aan die onderdelen die direct te maken hebben 
met de uitvoering van het werk van de soigneurs.  

Wanneer u deze cursus hebt gevolgd bent u in staat om uitvoering te geven aan de eisen die 
aan soigneurs gesteld worden in het beroepsprofiel van de wielrensoigneur.

De cursus is bedoeld voor mensen die in het bezit zijn van het diploma sportmassage of 
fysiotherapie en die soigneur willen worden binnen het wielrennen. 

Zaterdag 7 maart en woensdagavond 18 maart 2015. 

Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes. 
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In het kader van de kwaliteitsverbetering van de sportmedische begeleiding binnen de 
is er in 2001 gestart met de certificering 

De certificering zorgt voor een bepaalde garantie van de kwaliteit van deze 
binnen de sportmedische structuur van de KNWU belangrijke groep. Eén van de eisen voor 

en van de Basiscursus Soigneurs. 
De Basiscursus Soigneurs wordt door de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg 

direct te maken hebben 

Wanneer u deze cursus hebt gevolgd bent u in staat om uitvoering te geven aan de eisen die 
aan soigneurs gesteld worden in het beroepsprofiel van de wielrensoigneur. 

De cursus is bedoeld voor mensen die in het bezit zijn van het diploma sportmassage of 
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Vrijstelling voor fysiotherapeuten en SCAS-gecertificeerde sportzorgmasseurs 

Fysiotherapeuten en SCAS-gecertificeerde sportzorgmasseurs krijgen vrijstelling voor de 
tweede dag (18 maart).  
 
Bewijs van Deelname 

De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een Bewijs van Deelname. 
 
Certificaat/Licentie Soigneur 

Het volgen van beide dagen van de cursus is een van de eisen om zich te kunnen certificeren 
als KNWU-soigneur. Dit Bewijs van Deelname heeft u nodig om een KNWU-licentie soigneur 
aan te vragen. Indien u meer wilt weten over het verkrijgen van een KNWU-licentie, dan kunt 
u contact opnemen met de KNWU, tel. 030-7513306, contactpersoon: Margo de Vries. 
 
Kosten 

De kosten voor deze cursus inclusief maaltijden en cursusmateriaal bedragen € 240,--.  
Fysiotherapeuten en SCAS-gecertificeerde sportzorgmasseurs volgen alleen de eerste dag  
(7 maart) en krijgen € 67,50 korting op de cursusprijs. U betaalt € 172,50.  
 
Inschrijven 

U kunt zich online inschrijven via het inschrijfformulier op de website:  
www.sportgeneeskunde.com/nascholingsagenda.   
 
Inschrijving geschiedt op volgorde van datum inschrijving. Circa twee weken voor aanvang van 
de cursus wordt d.m.v. uw machtiging eenmalig het cursusgeld van uw bankrekeningnummer 
afgeschreven. 

 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
Programma Basiscursus Soigneurs

Dag 1: Zaterdag 7 maart 2015
 

08.30 - 09.00 uur Ontvangst
 
09.00 - 09.05 uur Welkom door de dagvoorzitter
09.00 - 11.00 uur Voeding en Voedingsupplementen
 
11.00 - 11.15 uur Pauze 
 
11.15 - 12.45 uur Seksuele intimidatie
 
12.45 - 13.45 uur Lunch 
 
13.45 - 14.45 uur Doping;  Laila Spruijt 
 
14.45 - 15.45 uur Soigneur in de 
 
15 .45 - 16.00 uur Pauze 
 
1 6.00 - 17.30 uur Vervolg soigneur in de praktijk
17.30 uur  Evaluatie en sluiting
  

 

Dag 2: Woensdagavond 18 maart 2015
 

18.30 - 19.00 uur Ontvangst met koffie/thee/
 
19.00 - 19.05 uur Welkom door de dagvoorzitter
19.05 - 22.00 uur EHBSO / Fietsblessure
 
22.00 uur    Evaluatie –
 
 

 

Programma Basiscursus Soigneurs 

Zaterdag 7 maart 2015 

Ontvangst 

Welkom door de dagvoorzitter, H. Smid 
Voeding en Voedingsupplementen; F. Wardenaar 

Seksuele intimidatie; M. Weber 

Laila Spruijt  

Soigneur in de praktijk; R. Cremers / H. Kos 

Vervolg soigneur in de praktijk; R. Cremers / H. Kos 
Evaluatie en sluiting 

Woensdagavond 18 maart 2015 

Ontvangst met koffie/thee/soep en broodjes 

Welkom door de dagvoorzitter, H. Smid 
EHBSO / Fietsblessures/Overreachting, H. Smid 

– Sluiting 
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