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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 

Als master in de manuele therapie ben je de bewegingsconsulent bij uitstek. Je kent de functiestoor-
nissen van het houdings- en bewegingsapparaat -arthrogeen, musculair en neurogeen- en de gezond-
heidsproblemen en beperkingen in het dagelijks leven die hiermee samenhangen. Je analyseert en 
interpreteert onderzoeksbevindingen in relatie tot persoonlijke en externe factoren. Je stelt behan-
del- en evaluatieplannen op aan de hand van het gezondheidsprofiel. Uiteraard beheers je de specifieke 
manuele vaardigheden om stoornissen te diagnosticeren én te behandelen. 

De master

Klinische vaardigheden
Bij het trainen van het klinisch redeneren wordt 
gebruik gemaakt van generieke theoretische con-
cepten. Het betreft de ‘International Classifica-
tion of Functioning, Disability and Health’ (ICF) en 
‘Evidence-Based Practice’ (EBP). 

Master Manuele Therapie

Elke module wordt afgesloten met een competentie-
gerichte toets. In het derde (laatste) studiejaar doe 
je examen. Dit bestaat uit een patiëntexamen, een 
Critically Appraised Topic (CAT) en een verslag van 
een wetenschappelijk project (masterthesis).

Toetsing

 
een hoogontwikkeld niveau van klinisch redeneren ten behoeve van het analyseren en oplossen van  
complexe gezondheidsproblemen; 
het beheersen van specifieke manuele vaardigheden voor het uitvoeren van diagnostische en  
therapeutische verrichtingen aan gewrichten van de wervelkolom en de extremiteiten

Doelen
 
• 
 
• 

Het masterniveau in de manuele therapie wordt gekenmerkt door:
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Studieprogramma 
Het studieprogramma is geordend rond de drie kern-
taken: screening, diagnose en behandeling. Binnen 
de kerntaken is het programma verder uitgewerkt 
naar lichaamsregio.  
 
De theorie wordt altijd direct gekoppeld aan de 
praktijk, veelal aan de hand van (je eigen) praktijk-
casus. Minimaal de helft van de onderwijstijd beste-
den we aan het trainen van manuele vaardigheden. 
De intensieve oefensessies en gerichte feedback 
zorgen voor een steile leercurve.  

Praktijkervaring doe je ook op in de minikliniek en 
natuurlijk tijdens de stage.

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. Vrijwel alle docenten manuele 
therapie 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 Manuele Therapie


