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MASTER MANUELE THERAPIE

Kenmerken van de opleiding

✔ Zeer uitgebreide training in praktische 
vaardigheden (50% onderwijstijd)

✔ In elk studiejaar gaan wetenschap en 
praktijk hand in hand

✔ Kleine werkgroepen
✔ Veel individuele aandacht en 

begeleiding
✔ Hoog uitstroomniveau met 

doorstroommogelijkheden (38% van 
de afgestudeerden verandert van 
baan)

✔ Expertteams ontwikkelen het 
onderwijs

✔ Excellente onderwijsruimten en 
 up-to-date faciliteiten 
✔ Moderne organisatie met korte lijnen

Martijn 
Stenneberg
Hoofd Master 
Manuele 
Therapie

De Master Manuele Therapie leidt klinische experts op om complexe 
gezondheidsproblemen aan wervelkolom en extremiteiten te diagnosticeren en 
behandelen. Na je afstuderen onderscheid je je niet alleen met specialistische 
kennis maar ook met een geautomatiseerd niveau van manuele vaardigheden en 
expertise van neuromusculaire aandoeningen en aandoeningen gerelateerd aan de 
hoogcervicale wervelkolom, zoals hoofdpijn en duizeligheid. 

Opleiding 
In de opleiding maak je je veelomvattende diagnosestellingen eigen en word je 
getraind in specifi eke manueeltherapeutische mobiliserende en manipulerende 
technieken, waaronder high-velocity thrust technieken. Je leert diagnostische en 
therapeutische strategieën te ontwerpen binnen de brede biopsychosociale context 
van de individuele patiënt; geavanceerd klinisch redeneren. Hierbij leer je oog te 
hebben voor complicerende factoren, zoals psychosociale factoren, multimorbiditeit of 
multisite-pathologie. 
Je verwerft wetenschappelijke kennis op toepassingsniveau. Op basis van het 
huidige beste bewijsmateriaal onderbouw je beslissingen die je met de individuele 
patiënt neemt. Ook leer je op betrouwbare wijze data te verzamelen, te analyseren 
en te interpreteren zodat je een bijdrage levert aan de verdere wetenschappelijke 
onderbouwing van het werkveld van de manueel therapeut.
Het programma is opgebouwd rondom de kerntaken screening, diagnostiek en 
therapie. De modules zijn georganiseerd naar lichaamsregio. De complexiteit en 
zelfstandigheid neemt gedurende de opleiding toe. Van eenvoudige casuïstiek in het 
eerste jaar werk je toe naar complexe casuïstiek in het laatste jaar. Iedere les vertrekt 
vanuit een herkenbare casus uit de dagelijkse praktijk. 

Specialistische kennis en vaardigheden
Het fundament van de opleiding wordt gevormd door gespecialiseerde kennis 
en inzichten in functionele anatomie, pathologie, klinische biomechanica en 
werkingsmechanismen van manuele therapie. Zeker de helft van de onderwijstijd 
besteed je aan vaardigheidsonderwijs. Je oefent aan de hand van herkenbare 
casuïstiek onder leiding van ervaren docenten. De vele uren oefentijd en de 
directe feedback op je eigen handelen zorgen voor een grote leercurve. Buiten de 
onderwijscontacttijd train je de geleerde vaardigheden in oefengroepen, miniklinieken 
en individuele stages.

Docenten
De kwaliteit van onze docenten bepaalt het niveau van ons onderwijs. SOMT 
University of Physiotherapy investeert daarom in hooggekwalifi ceerde begeleiding 
door docenten die we selecteren op hun uitzonderlijk vaardigheidsniveau. Tutoren 
verzorgen het meer theoretisch gestuurde onderwijs en hebben een universitaire 
graad of zijn gepromoveerd. De dagelijkse praktijk loopt als een rode draad door het 
curriculum; de praktijkervaring van de docenten is van onmisbare meerwaarde.

Onderwijsdagen en 
studiebelasting

De opleiding bestaat uit een 3-jarig 
deeltijdprogramma van 90 ECTS. De 
zelfstudiebelasting ligt op 13-16 uur per 
week. Elk studiejaar telt 22 contactdagen 
(exclusief stage), altijd op vrijdag en zater-
dag (9.00-17.00 uur). 


