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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 

Sportfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie waarbij curatieve, preventieve 
en prestatiebevorderende zorg wordt geleverd binnen de sport, van breedtesport tot en met topsport. 
Als Master in de sportfysiotherapie richt jij je op beperkingen in activiteiten en participatie tijdens de 
uitoefening van sportactiviteiten, waarbij je in staat bent om op zelfstandige wijze te komen tot ade-
quate oplossingsstrategieën in complexe situaties. Je zal je onderscheiden door je kennis ten aanzien 
van anatomie, kinematica, pathologie, fysiologische herstelprocessen en de implicaties die dit heeft op 
de keuzes die gemaakt worden in de sportspecifieke revalidatie. De kennis en toepassing van de meest 
geschikte tests, fysiologie, bewegingsketens, trainingsleer, planning en periodisering van training en het 
Sports Injury Risk Model (IRM) vormen de basis voor een verantwoorde revalidatie met onderbouwde en 
beargumenteerde keuzes richting ‘return to sport/performance’.   
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Evidence-based kennis en inzicht toe te passen bij het performance-gestuurd analyseren van het klinisch 
beeld, de etiologie, de diagnostiek, de prognostiek en de behandeling van minder- en meer-complexe 
gezondheidsproblemen bij recreatieve en professionele sporters, zodoende de stappen in de revalidatie te 
kunnen onderbouwen; 
Wetenschappelijke vaardigheden toe te passen betreffende vraagstukken in het domein van de sportfysio-
therapie, in het bijzonder m.b.t. criteria voor ‘return to sport/performance’ tijdens en na een revalidatie;
Lacunes in het werkveld te identificeren en hierbij te innoveren in hun werkveldsetting, in het bijzonder 
met betrekking tot de Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO).
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De masteropleiding Sportfysiotherapie leidt op tot gespecialiseerde fysiotherapeuten die in staat zijn:
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Studieprogramma 
Per studiejaar vinden er drie moduleweken van zes lesdagen 
plaats. Het curriculum is opgebouwd in drie regio’s waarbij 
iedere regio in het tweede studiejaar terugkomt. De perfor-
mance-gestuurde casuïstieken nemen in complexiteit toe. Het 
curriculum is gebaseerd op zeven competentiegerichte leerlij-
nen; Disability, Performance, Motion, Management en Sportspe-
cifieke performance casuïstiek, Evidence-Based Practice, welke 
steeds parallel loopt met de andere leerlijnen, en de Compe-
tentieleerlijn (klinische stage). 

Kijk op onze site voor: 

• Werkvormen en stage 

• Lesmethode en toetsing 

• Rooster 

• Studiebelasting 

• Praktische informatie 

• Inschrijving 

Docenten 
De docenten in de masteropleiding Sportfysiothera-
pie zijn academisch geschoold en/of zijn naast hun 
docentschap actief in de (sportfysiotherapeutische) 
praktijk en hebben ruime didactische en klinische 
ervaring.

Faciliteiten 
Wij bieden een competentiegerichte leeromgeving met 
up-to-date ingerichte skills- en onderwijsruimten, een 
digitaal leerplatform en een digitale bibliotheek met 
full-text artikelen. We maken ook gebruik van verschil-
lende externe locaties om sports clinics te organiseren. 
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Onderwijskundige uitgangspunten 
Zelfstandig oplossingsstrategieën inzetten voor zowel minder- 
als meer-complexe gezondheidsproblemen, waarbij systema-
tisch op zoek wordt gegaan in de wetenschappelijke literatuur 
naar gegevens uit onderzoek van de hoogste kwaliteit, en 
voortdurend een (zelf)kritische, vragenstellende houding aan-
nemen, wordt gestimuleerd door innovatief, competentie- en 
praktijkgericht onderwijs. 


