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TOELATING EN AANMELDING

Om te kunnen aanmelden voor de studie Fysiotherapie moet men in het 
bezit zijn van één van de volgende diploma’s:
•  Een VWO diploma behaald aan een Surinaamse VOS school, met het 
vakkenpakket biologie, natuurkunde, scheikunde en  wiskunde-1, met 
een puntenaantal van minimaal 24 behaald voor deze vakken of,
•  Een diploma van het Schakeljaar van de  Anton de Kom Universiteit 
(medisch pakket met minimaal 24 punten) of,
•  Een door Studiefaciliteiten aan bovengenoemd VWO gelijkgesteld 
diploma.
Ook dient men in het bezit te zijn van de Surinaamse nationaliteit en 
woonachtig te zijn in Suriname. De Minister van Onderwijs, Weten-
schap en Cultuur kan hiervan ontheffing verlenen.

•  Contact gegevens email adres/ telefoonnummers etc.

Faculteit der Medische Wetenschappen
Adres: Kernkampweg 5  Paramaribo
Tel:  (597) 441007
Fax: (597) 441071
E-mail:  bureau-fmew@uvs.edu

Bezoek ook onze website: www.uvs.edu

Anton de Kom Universiteit van Suriname
Leysweg 86
Paramaribo-Suriname
Telefoonnummer (597) 465558
Juli 2019 



Heb je belangstelling voor de gezondheidszorg? Ben je leergierig, zorg-
zaam en sociaal? Wil je graag mensen helpen?
Fysiotherapie is een zelfstandig beroep binnen de gezondheidszorg. De 
fysiotherapeut voorkomt, bestrijdt en behandelt verschillende aandoe-
ningen met het bewegingsapparaat van de mens als belangrijkste aan-
grijpingspunt. De fysiotherapeut werkt zelfstandig of samen met andere 
gezondheidsprofessionals aan het verbeteren of het onderhouden van 
het algemeen dagelijks functioneren van de patiënt.

DOEL VAN DE OPLEIDING 

De opleiding BSc Fysiotherapie heeft als doel:
- Het aanleren van academische competenties met als grondslag het 
evidence based handelen.
- Het bijbrengen van fysiotherapeutische kennis en vaardigheden die 
toegang bieden tot een MSc. opleiding.

De opleiding MSc fysiotherapie heeft als doel: 
- een gekwalificeerde omnipracticus af te leveren die evidence based 
fysiotherapeutisch kan handelen,
- uitbreiding en verdieping van de academische competenties.

Na de MSc opleiding Fysiotherapie afgerond te hebben kan een student 
ervoor kiezen om meteen als Fysiotherapeut het beroepenveld in te gaan 
(na beëdiging door het Ministerie van Volksgezondheid) of te promo-
veren. 

OPBOUW VAN DE STUDIE 

De studie Fysiotherapie is per november 2010 een 5-jarige voltijdse 
universitaire opleiding. 
De opleiding is opgebouwd als volgt : 
 
• Een Bachelor of Science fase (3 jaren)
Deze fase bestaat voornamelijk uit theoretische en praktische vakken 
waarin de vaardigheden worden
aangeleerd. Er is patiëntencontact middels de preklinische stages en 
andere praktijksessies.
Deze fase wordt afgesloten met de Bachelor of Science Bul. Hierna heeft 
men geen werkbevoegdheid als fysiotherapeut.
 
• Een Master of Science fase (2 jaren)
Deze fase bestaat uit een aantal gespecialiseerde theoretische en prakti-
sche vakken, maar voornamelijk
uit de klinische stages en de masterthesis.
Deze fase wordt afgesloten met de Master of Science Bul. Hierbij 
verkrijgt de afgestudeerde werkbevoegdheid als fysiotherapeut 
(vanuit het Ministerie van Volksgezondheid).

Tijdens de opleiding krijgt de student een brede basis aan theoretische 
kennis en praktische vaardigheden aangeleerd. De student komt in con-
tact met patiëntervaringen gedurende de 5 jaren middels de preklinische 
en klinische stages. De opleiding berust op wetenschappelijk onderzoek 
en leidt de studenten op tot evidence based fysiotherapeuten. De student 
kan aan het eind van de opleiding ook zelfstandig wetenschappelijk on-
derzoek uitvoeren.


