
Explore your talent and be the best

• Nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel 

• Regionale werkvormen bij jou in de buurt 

• Toegang tot een breed netwerk van docenten én praktijken 

De bekkenfysiotherapie heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Er wordt steeds meer 
wetenschappelijk onderzoek verricht binnen het vakdomein. De Master Bekkenfysiotherapie is gericht 
op het toepassen van de wetenschappelijke inzichten in de dagelijkse praktijk. De relatie met de eigen 
beroepspraktijk staat hierin centraal; er wordt gewerkt met herkenbare casuïstiek en klinische vragen 
die je tegenkomt bij de behandeling van je cliënten. De Masteropleiding Bekkenfysiotherapie van SOMT 
is uniek in Nederland.  

De master

Master Bekkenfysiotherapie

 
een hoogontwikkeld niveau van klinisch redeneren ten behoeve van het analyseren en oplossen van  
complexe gezondheidsproblemen; 
bij het klinisch redeneren gebruik te maken van generieke theoretische concepten, zoals ‘International 
Classification of Functioning, Disability and Health’ (ICF) en ‘Evidence-Based Practice’ (EBP); 
het beheersen van specifieke bekkenfysiotherapeutische vaardigheden voor het uitvoeren van diagnostische 
en therapeutische verrichtingen in het bekken en de bekkenbodem.

Doelen

• 
 
• 
 
•

Het masterniveau in de bekkenfysiotherapie wordt gekenmerkt door:

In het eerste en het tweede studiejaar wordt 
competentiegericht getoetst. Het derde jaar wordt  
afgesloten met een examen; een praktijkexamen, 
een Critically Appraised Topic (CAT) en een bijdrage 
aan een wetenschappelijk project (masterthesis).

Toetsing Klinische vaardigheden
Onder klinische vaardigheden vallen alle  
handelingen ten behoeve van diagnostiek en  
therapie, inclusief de inwendige handelingen in 
het bekkenbodemgebied.  
 

Meer informatie? kijk op www.somtuniversity.nl of bel ons op 033 - 456 0737



Explore your talent and be the best

Studieprogramma 
Het studieprogramma is gegroepeerd rond de vier 
rollen van de bekkenfysiotherapeut. In de rol van 
specialist leer je de wetenschappelijke literatuur 
binnen het vakdomein te interpreteren, beoordelen 
én toe te passen in de dagelijkse praktijk. De com-
petenties van de professioneel leider zijn gericht op 
succesvolle multidisciplinaire samenwerking.  
In de rol van beroepsontwikkelaar leer je onder 
meer hoe een verbeterplan voor je praktijk opstelt 
en implementeert. De laatste rol is die van adviseur. 
Hierin verwerf je vooral de communicatieve vaar-
digheden die nodig zijn als casemanager en in de 
relatie met de patiënt en andere disciplines.

Kijk op onze site voor: 

• Werkvormen en stage 

• Lesmethode en toetsing 

• Rooster 

• Studiebelasting 

• Praktische informatie 

• Inschrijving 

Docenten 
Onze docenten hebben ruime didactische en klini-
sche ervaring en zijn naast het docentschap actief in 
de eigen praktijk. De meeste docenten bekken- 
fysiotherapie zijn academisch geschoold.

Faciliteiten 
Wij bieden een krachtige competentiegerichte 
leeromgeving met up-to-date ingerichte skills- en 
onderwijsruimten, een digitaal leerplatform en een 
digitale bibliotheek met full-text artikelen.

Master Bekkenfysiotherapie

Meer informatie? kijk op www.somtuniversity.nl of bel ons op 033 - 456 0737


