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De master 
Echografie is een mooi voorbeeld van hoe beeldvormende techniek kan bijdragen tot een meer evidence 
based diagnotisch en therapeutisch proces voor fysiotherapeuten die zich specialiseren in de functionele ge-
zondheid van hun patiënten. Het toepassen en interpreteren van echografie is een moeilijk proces en vergt 
een gedegen en diepgaande opleiding om op basis van uitkomsten diagnostische conclusies te trekken. 

Deze masteropleiding geeft afgestudeerde de graad van Master of Science in de musculoskeletale echogra-
fie. Wij focussen ons vooral op een hoog kwaliteitsniveau, een brede diepe inhoud van het programma met 
praktijklessen die worden gegeven door o.a. musculoskeletale radiologen.
Ook de integratie van de echografie in het dagelijks handelen van de fysiotherapeut is een belangrijk deel 
van de opleiding. Fysiotherapeuten worden opgeleid tot bekwame echografisten die vanuit hun rol in de 
eerste-, anderhalve- of tweedelijnszorg duurzaam verantwoorde aanvullende diagnostiek geven. Maar na 
diagnostiek stopt het niet in deze opleiding.

Naast kennis van pathologie en pathofysiologie (gegeven door bijvoorbeeld orthopeden) is er veel aandacht 
binnen de opleiding die gaat naar het therapeutisch proces volgens de best evidence practice regels. Op 
deze manier werkt u volgens het ‘state of the art’ model. Werkt u in de dagelijkse praktijk graag op het 
hoogste niveau van ontwikkeling? Dan past deze opleiding zeker bij u! 
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Masteropleiding (MSc)
Musculoskeletale Echografie voor Fysiotherapeuten

EBP, onderzoeksdesigns,  
clinical reasoning, primaire en 
secundaire studies, statistiek, 
interventie onderzoek en basis 

echografische kennis en  
vaardigheden.

Kennis en vaardigheden  
echografie, anatomie, clinical 
reasoning, advanced clinical 

reasoning, diagnostische  
accuratesse studies, systematic 

reviews, mini-klinieken, alles in de 
context van de bovenste- en 

onderste extremiteiten.

Extended Scope module met 
medische beeldvorming, 

functiediagnostiek en laboratorium  
onderzoek, advanced clinical 

reasoning ook van de wervelkolom, 
innovatie binnen het domein van 
de echografie, uitvoeren van on-

derzoek (thesis), individuele stages 
en mini-klinieken, studiedag op de 

snijzaal.

25 ECTS 30 ECTS 30 ECTS

3-jarig traject voor bachelor studenten

2-jarig traject voor master studenten
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Waarom deze opleiding? 
Wat ons betreft beperkt echografie zich niet tot het maken van afbeeldingen. Onze opleiding gaat hierin veel 
verder. Er is veel aandacht voor het diagnostisch- en therapeutisch proces zoals kennis van pathologie (ge-
geven door o.a. medisch specialisten), de waarde van klinische tests, de therapeutische consequenties en 
het juist inzetten van echografie binnen de eerste- en anderhalve-, en tweedelijns zorg. We willen de toege-
voegde waarde van echografie aantoenen en overdiagnostiek voorkomen. Het niveau dat u met deze opleiding 
aalt, zorgt ervoor dat u gezien wordt als een serieuze partner in een interdisciplinair team. Ook de extended 
scope opleiding zit verweven in ons curriculum en versterkt uw positie als behandelaar.

Kijk op onze site voor: 

• Werkvormen en stage 

• Lesmethode en toetsing 

• Rooster & studiebelasting 

• Praktische informatie 

• Inschrijving 

• Open dagen 
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Samenwerking 
Door u als fysiotherapeut op een hoog- en gewaardeerd  
kennis- en kundeniveau op te leiden krijgen onze patiënten de 
kwaliteit waar zij recht op hebben. Wij werken dan ook niet 
voor niets samen met diverse gerenommeerde instellingen en 
hoog aangeschreven medisch specialisten op musculoskeletaal  
gebied. Zij staan o.a. garant voor een zeer hoog  
leerrendement en leren u, hoe u het beste kunt samenwerken 
met medisch specialisten en huisartsen (andere disciplines).

Masteropleiding (MSc)
Musculoskeletale Echografie voor Fysiotherapeuten

Welk traject, voor wie? 
Bent u bachelor afgestudeerd en wilt u zich verder specialiseren richting de musculoskeletale echografie dan 
volgt u bij ons een 3-jarig traject. In het eerste jaar van dit traject verwerft u generieke wetenschappelijke 
competenties en gaat u al aan de slag met de basisbeginselen van de echografie (hands-on).  

Bent u al afgestudeerd als master dan kunt u direct ons 2-jarig mastertraject volgen. In deze opleiding staat 
de verdieping in de musculoskeletale echografie centraal. U brengt uw echoskills naar het volgende niveau 
en kunt deze echografie goed plaatsen binnen de context van het klinisch onderzoek en het klinisch handelen 

binnen uw werksetting. Ook het samenwerken met andere disciplines is hierin van groot belang.
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