
 

somt nieuws

SOMT bouwt nieuwe campus op de Hoef in samenwerking met Gemeente 
Amersfoort en Provincie Utrecht

SOMT start in 2020 een Amersfoorts cohortonderzoek waarbij 2500 
Amersfoorters gedurende 10 jaar lang gevolgd worden en waarbij 
alle fysische kenmerken in kaart gebracht worden om prognosti-
sche factoren te onderkennen wat betreft frailty (kwetsbaarheid). 
Dit longitudinaal onderzoek start eind 2020.

SOMT start longitudinaal onderzoek

SOMT overlegt met de universiteit van York om een nieuw Ex-
tended Scope programma aan te bieden in het volgende jaar. 
Hierbij kunnen we beroep doen op de 25 jaren ervaring van onze 
Engelse toekomstige partner.

SOMT werkt aan nieuw Extended Scope programma

In maart van dit jaar is al bekend ge-
worden dat er maar liefst twee van de 
Masteropleidingen van SOMT Uni-
versity of Physiotherapy als excellent 
beoordeeld zijn door de Keuzegids 
en daarmee het kwaliteitszegel TO-
Popleiding 2019 toegkend hebben 
gekregen. De felicitaties gingen toen 
naar de Master Manuele Therapie en 
de Master Sportfysiotherapie. 
In november van dit jaar kwam daar 
nog goed nieuws bovenop, de Uni-

versitaire Bachelor Fysiotherapie van 
SOMT heeft , na het zegel te hebben 
ontvangen in 2017 en 2018, weder-
om het zegel TOPopleiding 2020 toe-
gekend gekregen. Proficiat!
De keuzegids is een onafhankelijke 
consumentengids die de kwaliteit van 
alle opleidingen beoordeelt en verge-
lijkt. Informatie over de opleidingen 
halen zij onder andere bij studenten, 
de NVAO en de vereniging Hoge-
scholen en Universiteiten.

TOPopleiding voor SOMT University of Physiotherapy

een review 2019 & preview 2020

SOMT goes Tanzania
Begin dit jaar is een kleine 
delegatie, waaronder bekkenfysio-
therapeuten, afgereisd naar Tanza-
nia om daar les te geven aan Tan-
zaniaanse collega’s fysiotherapie 
en andere mogelijkheden te onder-
zoeken wat betreft stageplaatsen. In 
november is er wederom een dele-
gatie afgereisd, dit keer met zowel 
bekkenfysiotherapeuten als manueel 
therapeuten, om dit verder uit te brei-
den. SOMT zal een nieuwe universiteit  
Fysiotherapie starten in Tanzania in 
samenwerking met de Medische Fa-
culteit Muhas en Muhimbili University 
of Health and Alied Sciences. 


