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Dogma’s? Kwakzalvers?

Herstel van functie  is mijn beroep!

“An academic is a person who knows a thousand ways of 
making love………

…but has never had a girlfriend”

….elkaars complementerende tegenstelling

Bron:



Wat is er gebeurd tussen 1979 en 2018?

1975 -1979
HBO-opleiding

1981 opening particuliere praktijk

2013 – 2017
Inkind bijdrage (50K)
aan Fastball



10 mei 1979
afgestudeerd fysiotherapie
HBO
gèèn World-Wide-Web

22 april 1991
afgestudeerd manuele therapie
HBO

6 augustus 1991
geboorte World-Wide-Web

“Nihil Volentibus Arduum”

diplomas.pdf


5 november 2000
Curtin University Perth (Australië)

Software/ database wens voor patiënt
diagnostiek en behandeling in de manuele therapie 

Mijn droom 18 jaar geleden



2003: ik revalideer een enkelblessure van een illegaal voor het symbolische bedrag van 1 euro

Zijn droom 15 jaar geleden: een Olympiër worden



2009/2010: eerste metingen van honkbalvereniging Pirates



2012: Merel Hoezen: master sportfysiotherapie

“Relatie tussen snelheid van gooien en de heup”

Vicon system: bewegingsanalyse’s

HumacNorm: isokinesie

“mijn kennismaking met wetenschap en Prof Veeger”



2013: introductie PhysioPlux

Wetenschap

Kliniek

2013 – 2017: Fastball project

ISO-station



“Beyond scientific research?!!!”

wetenschap kliniek

Realtime feedback & patiënt specifiek 



is het instrument om….

objectivering in maat en getal en visualisatie van de 
volgorde van aanspanning van de individuele 
oppervlakkige schouderbladspier(en) in een 
Bewegingspatroon (op de cortex) van 
verwetenschappelijkte oefentherapie 
al dan niet beïnvloed door pijn ….te verkrijgen

Physioplux introduction 2016 subtitle.mp4


“Beyond scientific research?: ….….realtime feedback & patiënt specific”

2018-2022: Citius, Altius, Sanius
is based on three  fundamental lines of research. 
Sensors, dataprocessing en persoonlijke feedback



2017 november
TU Delft Minor
Digitalisering Schouder Flowchart

2018

Nader: 
VU econometrie

Lucky: 
VU econometrie

Matthew:
UVA medische
informaticakunde 

Justin:
Erasmus
geneeskunde

Reems:
TU Delft 
industrieel 
ontwerpen
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Nihil Volentibus Arduum

Zoek de kliniek en de praktijk op! Je bent meer waard (dan een publicatie) dan je denkt!

Komt mijn droom uit na 18 jaar? Ja! 
“It’s not a matter if, but when…!”

1979
2018

TAKE HOME MESSAGE

Dare to dream!

ZIJN droom kwam februari j.l. uit na 15 jaar



Succes met jullie (droom)carrière!!

OW Spelen 2018: PyeongChang: skeleton Ghana

Akwasi Frimpong


