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Scientia Fundus vierde dit jaar haar vijfjarig bestaan! Ter ere van dit lustrum werd op 23 
september jl een congres met aansluitend een diner georganiseerd. De aanwezigen waren zeer 
enthousiast. Scientia Fundus was trots op de inhoud en vorm van het congres, maar zeker ook 
op de manier waarop dit congres georganiseerd werd. Niet langer meer is de organisatie van 
Scientia Fundus in handen van een paar enthousiastelingen, maar steeds meer leden zijn 
bereid om in commissies een actieve bijdrage te leveren aan het tot stand komen van 
activiteiten van onze studievereniging. In vijf jaar tijd is de vereniging dan ook uitgegroeid tot 
een volwassen orgaan. Een prachtige basis om de komende jaren nog veel mooie, gezellige en 
interessante activiteiten en faciliteiten te bieden voor fysiotherapiewetenschappers. 
 
Het ledenaantal is dit jaar toegenomen tot ... [mirjam], waarvan … studentleden en … 
alumnileden.  

 
Uiteraard zijn ook dit jaar weer de traditionele activiteiten georganiseerd: de openingsborrel, 
de nieuwjaarslunch en de afsluitende borrel. Vooral de afsluitende borrel werd erg druk 
bezocht (meer dan 40 mensen). De oorzaak van dit succes moet worden gezocht in de 
samenwerking met de studenten van M2. M2 organiseerde op dezelfde middag het jaarlijkse 
debat. Door de afsluitende borrel hier qua tijd aan te koppelen en de uitnodigingen voor het 
debat en de borrel gezamenlijk te verzenden hebben wij een groot aantal mensen kunnen 
bereiken. Dit is daarom voor herhaling vatbaar. 
 
Het afgelopen jaar zijn de werkzaamheden van de FUWA-commissie (Functie Waardering-
commissie) afgerond. Onder leiding van Louis Nijmeijer is door onze leden: Geert van der 
Sluis, Tjerk Munsterman, Ingeborg Weuring en Anjo Janssen in samenwerking met het 
KNGF gewerkt aan een functieomschrijving voor de FW-er. De functieomschrijving is 
gereed. Hij moet echter getoetst worden door een onafhankelijke commissie zodat in de 
toekomst de functie ‘Fysiotherapiewetenschapper’ mogelijk een sociaal-juridische status 
krijgt (dit kan positief werken bij b.v. CAO- en salarisonderhandelingen). Deze toetsing kost 
echter veel geld (meer dan 10.000 euro). Het KNGF heeft hiervoor budget gevonden, echter 
dit kan pas in de begroting van 2010 opgenomen worden. Daarom moeten we nog even 
geduld oefenen en zal de toetsing volgend jaar plaatsvinden. Zodra er nieuws is brengt het 
bestuur u allen uiteraard op de hoogte. 

Op 23 september jl. vond het Lustrum Cogres “Fysiologie: Hoeksteen van de 
fysiotherapiewetenschap” plaats. De congrescommissie bestaande uit Hans Timmerman, 
Manon Bloemen, Patrick van der Torre en Louis Nijmeijer hebben schitterend werk 
geleverd!! Ongeveer 40 fysiotherapiewetenschappers waren in de Faculty Club van de 
Universiteit Utrecht present om de lezingen van zes zwaargewichten te beluisteren, te weten: 



prof. dr. Rob Oostendorp (RUN), dr. Erik Hulzebos (UU), prof. dr. Maria Hopman (RUN), dr. 
Wim Burgerhout (HU), dr. Tim Takken (UU), prof. dr. Marc Vos & drs. Sanne de Jong 
(UU). Aan het einde van de middag werd er onder leiding van dagvoorzitter Marlies Welbie 
gediscussieerd over de basis die het vak fysiotherapiewetenschap zou moeten hebben; een 
interessante en diepgaande discussie over een vraag waar niet één, twee, drie een antwoord op 
te formuleren valt, maar die zeker aanzet tot nadenken. De aanwezigen waren het er aan het 
eind van de dag over eens dat fysiologie in ieder geval één peiler zou moeten zijn van het 
fundament van de fysiotherapiewetenschap, maar dat deze wetenschap zeker meerdere peilers 
verdient, aangezien het geen fundamentele wetenschap betreft. Tijdens de afsluiting van het 
congres werd lid van verdienste Nico van Meeteren in het zonnetje gezet vanwege alles wat 
hij in de eerste vijf jaar van het bestaan van SF voor de studievereniging betekend heeft. Na 
afloop werd onder het genot van een borrel en later een heerlijk diner in het academiegebouw 
na- en bijgepraat. De aanwezigen waren zeer enthousiast over dit congres en er gingen 
stemmen op, om een dergelijk evenement regelmatig terug te laten keren. Het bestuur van 
Scientia Fundus zal dit serieus in overweging nemen. 

Tijdens de komende ALV zal voorzitter Marlies Welbie haar bestuurstaken neerleggen. 
Marlies is vier jaar lid van het bestuur geweest, waarvan zij drie jaar voorzitter was. Marlies 
kijkt tevreden terug op deze periode. Zij denkt dat het voor de ontwikkeling en de 
‘levendigheid’ van de vereniging goed is om regelmatig nieuwe mensen in het bestuur te 
hebben. In de afgelopen jaren heeft zij samen met haar medebestuursleden erg haar best 
gedaan om de structuur van het dagelijks bestuur en de activiteitenorganisatie steviger neer te 
zetten. Zij vond het daarbij vooral belangrijk dat het bestaan van de vereniging niet 
afhankelijk is van één, twee of drie personen, maar dat er meerdere leden actief betrokken zijn 
bij het besturen en organiseren. Dat lijkt nu te lukken en Marlies neemt dan ook met een 
gerust gevoel afscheid van het bestuur van de vereniging. Zij heeft er alle vertrouwen in dat 
de vereniging, met de structuur die nu gelegd is, onder leiding van een nieuwe voorzitter 
verder tot bloei kan komen. 
  
Namens het bestuur van Scientia Fundus, bestaande uit Caroline Sickler, Mirjam van Welsem, 
Peter Viehoff, Louis Nijmeijer en Marlies Welbie 

 
  
 
 

 
     

 


