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• Nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel 

• Regionale werkvormen bij jou in de buurt 

• Toegang tot een breed netwerk van docenten én praktijken 

We worden ouder. Hoe blijven we gezond en in beweging? Als Master met een specialisatie in de geria-
trie fysiotherapie ben je de expert op dit gebied. Ook voor de ouderwordende mens geldt dat voorko-
men beter is dan genezen; je werkt daarom niet alleen curatief maar ook preventief. Bij de preventie 
richt je je vooral op het behoud van de zelfredzaamheid van de cliënt. Bij revalidatie gaat het niet al-
leen om de aandoening, maar staan vooral het complexe klinische beeld en de functionele gezondheid 
van de oudere patiënt centraal. Als afgestudeerde ben je getraind om zelfstandig oplossingen te vinden 
voor minder en meer complexe gezondheidsproblemen. 

De master

Klinische vaardigheden
Zowel de generieke vaardigheden -bijvoorbeeld 
het klinisch redeneren en beslissen- als de onder-
scheidende vaardigheden voor de geriatrie fysio-
therapeut worden uitvoerig getraind. 
 

Master Fysiotherapie in de Geriatrie

Elke module wordt afgesloten met een competentie-
gerichte toets. In het derde (laatste) studiejaar doe 
je examen. De eindcompetenties worden beoordeeld 
in de klinische- en wetenschappelijke stage en de 
Critically Apraised Topic (CAT).

Toetsing

Het masterniveau in de fysiotherapie in de geriatrie wordt gekenmerkt door: 
• het toepassen van zorg die effectief, doelmatig en veilig is vanuit het perspectief van de oudere mens en 
de maatschappij; 
• het adviseren op niveau van beleidvorming betreffende het vergrijzingsvraagstuk en het adviseren in de 
context van individuele vragen die interfereren met de zorgvraag;
• het tot stand brengen van beroepsinnovaties binnen het specialisme

Doelen
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Studieprogramma 
Het studieprogramma steunt op drie pijlers: een 
biologisch-klinische, een psycho-sociale en een be-
leidsmatige. De onderwijsopbouw heeft een concen-
trisch karakter, van eenvoudige problematiek in het 
eerste jaar naar complexe casuïstiek in het laatste.  
 
Screening, diagnostiek, therapie en preventie zijn 
kerntaken die als een rode draad door de studie 
lopen. De theorie wordt altijd gekoppeld aan de 
praktijk. 
 
Door regelmatige toetsing krijg je inzicht in de 
ontwikkeling van de eigen competenties. Onderdeel 
van de opleiding zijn stages in de beroepspraktijk en 
een wetenschappelijke stage.

Kijk op onze site voor: 

• Werkvormen en stage 

• Lesmethode en toetsing 

• Rooster 

• Studiebelasting 

• Praktische informatie 

• Inschrijving 

Docenten 
Onze docenten hebben ruime didactische en  
klinische ervaring en zijn naast het docentschap ac-
tief in de eigen praktijk. Alle docenten Fysiotherapie 
in de Geriatrie 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 Fysiotherapie in de Geriatrie


