
Bachelor Fysiotherapie 
 

 

 

Studiegids 2019-2020 



Studiegids Bachelor Fysiotherapie 2019-2020 Page 2 
 

Inhoudsopgave 

Algemene informatie van de Anton de Kom Universiteit (AdeKUS) ..................................................... 5 

Bestuurlijke organisatie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname .......................................... 5 

Visie en Missie AdeKUS ............................................................................................................................. 5 

1. Algemene informatie van de opleiding Bachelor of Science Fysiotherapie ............................. 10 

1.1 Doelstelling van de opleiding Bachelor of Science Fysiotherapie ............................................. 10 

1.2 Eindtermen van de Bacheloropleiding ........................................................................................ 10 

1.3 Opbouw van de Bacheloropleiding .............................................................................................. 12 

1.4 Aansluitende en doorstroom Masteropleidingen ....................................................................... 13 

1.5 Beroepsperspectieven van de Bacheloropleiding ....................................................................... 13 

2. Vakbeschrijvingen ........................................................................................................................ 14 

2.1 Celmorfologie en Histologie ......................................................................................................... 15 

2.2 Speciele Histologie ......................................................................................................................... 17 

2.3 Algemene Chemie .......................................................................................................................... 20 

2.4 Anatomie I: Onderste Extremiteit ............................................................................................... 22 

a) Anatomie I: Onderste Extremiteit: Theorie ................................................................... 23 

b) Anatomie I: Onderste Extremiteit: Praktijk...................................................................................... 25 

2.5 Gezondheidspsychologie I ............................................................................................................ 27 

2.6 Sociaal Blok 1 ................................................................................................................................ 29 

2.6.1    Agogiek........................................................................................................................................... 31 

2.6.2    Antropologie .................................................................................................................................. 33 

2.7 Methodische en Didactische Vaardigheden I ............................................................................. 36 

2.7.1 Methodische en Didactische Vaardigheden: Theorie ................................................................... 37 

2.7.2 Methodische en Didactische Vaardigheden: Praktijk .................................................................. 39 

2.8 Introductie Fysiotherapie ............................................................................................................. 41 

2.9 Preklinische & klinische vaardigheden ....................................................................................... 44 

a) EHBO ............................................................................................................................................. 45 

b) Tiltechnieken ................................................................................................................................. 47 

2.10 Biochemie ....................................................................................................................................... 49 

2.11 Anatomie II: Bovenste Extremiteit & Romp .................................................................................. 52 

a. Anatomie II: Bovenste Extremiteit & Romp: Theorie ...................................................................... 53 

b. Anatomie II: Bovenste Extremiteit & Romp: Praktijk ..................................................................... 55 

2.12 Fysiologie 1: Algemeen en Musculoskeletaal .............................................................................. 57 



Studiegids Bachelor Fysiotherapie 2019-2020 Page 3 
 

2.13 Onderzoek en Behandelen Algemeen 1 ....................................................................................... 59 

2.14 Research I ...................................................................................................................................... 63 

a. Research 1A: Epidemiologie I .............................................................................................................. 64 

b. Research 1b : Biostatistiek I ................................................................................................................ 66 

2.15 Massage .......................................................................................................................................... 68 

2.16 Biomechanica ................................................................................................................................. 70 

2.17 Gezondheidspyschologie II ........................................................................................................... 72 

2.18 Fysiologie II: Interne Organen .................................................................................................... 75 

2.19 Anatomie III .................................................................................................................................. 78 

2.19.1  Anatomie III: Hoofd & Hals + Interne Organen + Neuro-Anatomie + Embryologie 

(theorie)…………………………………………………………………………………………………...79 

2.19.2  Anatomie III: Hoofd & Hals+Interne Organen (Praktijk) ....................................................... 82 

2.20 Pathologie I: Algemeen ................................................................................................................. 84 

2.21     Research II ..................................................................................................................................... 86 

a) Onderzoeksmethode.............................................................................................................................. 87 

b) Onderzoeksethiek ................................................................................................................................. 89 

c) Medische Informatica ......................................................................................................................... 113 

2.22     Onderzoek & Behandelen: Algemeen II ................................................................................... 114 

Preklinische stage II ................................................................................................................................ 119 

2.23     Kinesiologie .................................................................................................................................. 120 

2.24     Modaliteiten ................................................................................................................................. 122 

a) Theorie ................................................................................................................................................. 123 

b) Praktijk................................................................................................................................................ 125 

2.25     Fysiologie III: Endrocrinologie, Neurofysiologie en Zintuigfysiologie ................................... 127 

2.26 Pathologie II: Interne aandoeningen ......................................................................................... 132 

2.27 Pathologie III: Musculoskeletaal A ........................................................................................... 139 

2.28 Sociaal Blok II ............................................................................................................................. 144 

2.28.1  Sociologie ..................................................................................................................................... 145 

2.28.2  Filosofie/Ethiek ............................................................................................................................ 148 

2.29 Research III ................................................................................................................................. 151 

2.30 Onderzoek en Behandelen Algemeen III .................................................................................. 153 

2.31 Inspanningsfysiologie & Voedingsleer ...................................................................................... 157 

a) Inspanningsfysiologie ......................................................................................................................... 158 



Studiegids Bachelor Fysiotherapie 2019-2020 Page 4 
 

b) Voedingsleer ........................................................................................................................................ 160 

2.32 Pathologie IV: Musculoskeletaal B ............................................................................................ 162 

2.33 Onderzoek en Behandelen: Musculoskeletale Aandoeningen I .............................................. 165 

2.34 Pathologie V: Neurologische Aandoeningen ............................................................................. 170 

2.34.1 Pathologie V: Ziekteleer Neurologische Aandoeningen ........................................................... 171 

2.34.2 Pathologie V: Klinisch Neurologisch Onderzoek ...................................................................... 173 

2.35 Psychopathologie ......................................................................................................................... 176 

2.36 Massage Therapie ....................................................................................................................... 178 

2.37 Research IV ................................................................................................................................. 181 

2.38 Onderzoek en Behandelen: Interne Aandoeningen I ............................................................... 183 

2.39 Farmacologie ............................................................................................................................... 186 

2.40 Onderzoek en Behandelen: Neurologische Aandoeningen I ................................................... 189 

2.41 Onderzoek en Behandelen: Musculoskeletale Aandoeningen II ............................................ 192 

2.42 Pre-Klinische stage III ................................................................................................................ 197 

2.43 Neuromotorische Ontwikkeling (lifespan) ................................................................................ 198 

2.44 Motor Control ............................................................................................................................. 201 

2.45 Research V ................................................................................................................................... 204 

2.46 Onderzoek en Behandelen: Interne Aandoeningen II ............................................................. 206 

2.47 Professional Practice I ................................................................................................................ 209 

 

  



Studiegids Bachelor Fysiotherapie 2019-2020 Page 5 
 

Algemene informatie van de Anton de Kom Universiteit (AdeKUS) 

 

Bestuurlijke organisatie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname 

 

Het hoogste Bestuurlijke Orgaan in onze instelling is het Bestuur van de Universiteit (BvU). Het 

BvU bestaat uit 9  leden waarvan  6 worden benoemd en 3 gekozen door de geledingen van de 

Universiteitsgemeenschap. 

Het huidig Bestuur is als volgt samengesteld:  

- Hr. dr. E. Jagdew (voorzitter) 

- Mw. drs. J. Johns-Christopher (secretaris) 

- Mw.dr.Y. Baal (lid) 

- Mw.mr. N. van Dijk, (lid) 

- Dhr. S. Mahabier (lid) 

- Dhr. E. Scheek (lid) 

- Dhr. Ir. L. Boksteen (lid) 
 

Het BvU is belast met de algehele leiding van de Universiteit, zowel naar haar geheel als naar 

haar onderdelen. De voorzitter van het BvU vertegenwoordigt de Universiteit in en buiten rechte. 
  

Visie en Missie AdeKUS 

Missie 

De AdeKUS is toonaangevend in het duurzaam maken van samenlevingen en de natuur. Zij is in 

Suriname en in het buitenland herkenbaar door maatschappelijk relevant wetenschappelijk 

onderzoek, onderwijs en dienst-verlening. Integriteit, vernieuwingsdrang, wederzijds respect, en 

respect voor diversiteit vormen de basis voor onze wetenschappelijke gemeenschap. 

 

Visie 

De groter wordende vraag naar natuurbehoud, klimaatbeheersing, energie, voedsel en drinkwater 

en duurzame exploitatie en beheer van onze natuurlijke en culturele hulpbronnen, beweegt de 

universiteit tot het vervullen van een leidende positie in nauwe samenwerking met de overheid 

en het bedrijfsleven en andere universiteiten. Zij wil samen met haar partners kennis delen en 

duurzame oplossingen vinden voor de grote uitdagingen waar Suriname en de regio voor staan.  
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Faculteit der Medische Wetenschappen  

De Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) werd ingesteld bij Staatsbesluit van 26 

september 1969 (G.B. no. 103) en werd geproclameerd op dezelfde datum.  

De Faculteit is ondergebracht in het Prof. Dr. Paul C. Flu Medisch Wetenschappelijk Instituut 

(MWI) aan de Kernkampweg 5-7 te Paramaribo. 

 

Missie  

De Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is 

een toonaangevend instituut dat: 

- hoog gekwalificeerde gezondheidswerkers opleidt voor de Surinaamse samenleving,  

- hoogstaand internationaal onderzoek verricht 

Zij houdt daarbij rekening met de actuele maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen in 

Suriname en levert proactief haar bijdrage aan de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van 

de gezondheidszorg.  

 

Visie  

De Faculteit der Medische Wetenschappen streeft ernaar hoogopgeleide gezondheidswerkers af 

te leveren die in staat zijn om met de opgedane kennis en vaardigheden een belangrijke rol te 

vervullen binnen de gezondheidszorg, in het bijzonder voor de Surinaamse samenleving.  

 

Faculteitsstructuur 

Het hoogste orgaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen is de faculteitsvergadering. De 

dagelijkse leiding van de Faculteit is in handen van een faculteitsbestuur waarvan de leden 

tweejaarlijks worden gekozen door de faculteitsvergadering.  

Bij de uitvoering van haar taken kan het faculteitsbestuur zich laten assisteren door commissies en 

andere instituten. Aan de faculteit zijn ingesteld een Examencommissie die toe ziet op een goed 

verloop van tentamens en examens op basis van een door de faculteitsvergadering goedgekeurde 

Onderwijs en Examen Regeling (OER), terwijl de richtingscoördinator verantwoordelijk is voor 

een goed verloop van zaken betreffende het onderwijs. Het is een plicht van elke student om de 

inhoud van het OER grondig door te nemen. Het OER is te downloaden vanuit het e-learning 

platform Moodle. 

Binnen de faculteit nemen studenten een belangrijke plaats in. Speciaal ten behoeve van de opvang 

en begeleiding van studenten met faculteitsgebonden en/of maatschappelijk gerelateerde 

problematiek is het instituut van de Studentendecaan ingesteld. Daarnaast is er een 

Studentencommissie die de studenten vertegenwoordigt in haar contacten met andere organen 

binnen de Faculteit en de ADEK universiteit. De leden van deze commissie worden jaarlijks door 

de studenten gekozen en alle studierichtingen zijn hierin vertegenwoordigd. 

De Faculteit kent drie studierichtingen, te weten: 

- Geneeskunde 

- Fysiotherapie 

- Public Health 
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In het huidige faculteitsbestuur hebben zitting: 

 Decaan: dr. R. Bipat 

 Secretaris: dr. A. Kent (bureau-fmew@uvs.edu)  

 Lid   dr. E. Kafiluddin  

 Lid   D. Lieuw, MSc 

 Lid   dr. E. Irving 

 

 

Conform het bepaalde in artikel 20 van de Universiteitswet worden de Decaan en de Secretaris 

steeds voor een periode van één (1) jaar gekozen door de Faculteitsvergadering.  

De Decaan en de Secretaris vormen samen het Dagelijks Bestuur (DB) van de Faculteit. Bij de 

uitvoering van haar werkzaamheden wordt het Dagelijks Bestuur ondersteund door het 

Faculteitsbureau onder leiding van de Faculteitsdirecteur.  

 

Directeur van de Faculteit der Medische Wetenschappen: 

 drs. P. Brandon (tot december 2019) 

 drs. A. Forst (vanaf januari 2020) 

 

Examen Commissie: 

De Examencommissie van de Faculteit bestaat uit een Voorzitter, een Secretaris en leden, die door 

het Bestuur van de Faculteit der Medische Wetenschappen worden benoemd.  

 

De taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn o.a.:  

- het organiseren van tentamens en toezicht houden op een richtig verloop daarvan.  

- het onderhouden van contact met de examinatoren. De Examencommissie heeft de 

bevoegdheid daaromtrent zelfstandig het contact te leggen.  

- het opstellen van verklaringen en cijferlijsten, na zich op behoorlijke wijze van de authentieke 

stukken overtuigd te hebben,  

- het bijhouden van een datasysteem, waaruit het verloop van de studieprestaties, datum van 

inlevering van cijfers etc. blijkt.  

 

De Examencommissie bestaat uit 

 Voorzitter: Ch. Antonius-Smits Lic. 

 Secretaris: drs. S. Van Dijk  

 Lid:  Ch. Jakaoemo, MSc  

 Lid:  drs. B. Ting A Kee 

 Lid:  dr. R. Khudabux  

De Examencommissie is bereikbaar op het e-mailadres is: examencie-fmew@uvs.edu 

 

Studentendecaan: 

De Studentendecaan biedt optimale zorg en begeleiding aan studenten voor een vlot en succesvol 

verloop van hun studie carrière. Zij dient als klankbord, wegwijzer en inspiratiebron. Wanneer een 

student voor uitdagingen komt te staan die de voortgang van zijn/haar studie kunnen belemmeren 

kunnen zij terecht bij mevr. J. Monsels, BSc (fmew.studentendecaan@gmail.com). 

 

  

mailto:bureau-fmew@uvs.edu
mailto:examencie-fmew@uvs.edu
mailto:fmew.studentendecaan@gmail.com
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Kwaliteitszorg (KZ): 

De afdeling Kwaliteitszorg is gericht op duurzame versterking van de onderwijskwaliteit. De 

afdeling is verantwoordelijk voor het opzetten en bewaken van een universiteitsbreed intern 

kwaliteitszorgsysteem (interne kwaliteitszorg) en de ondersteuning van de faculteiten bij 

accreditatie van de bachelor- en masteropleidingen (externe kwaliteitszorg). Ten behoeve van 

kwaliteitsbewaking en -verbetering worden vakevaluaties en andere evaluatieonderzoeken 

uitgevoerd. Aan de student wordt gevraagd om aan het eind van ieder vak een vakevaluatie in te 

vullen via Moodle. Dit is anoniem. De resultaten hiervan worden gedeeld met de docent en RC die 

op basis hiervan waar nodig verbeteringen doorvoeren. 

 

De afdeling verzorgt verder diverse trainingen voor docenten: het Docent Professionalisering 

Onderwijs (DPO)-traject en het Docent Professionalisering Research (DPR)-traject. Ook worden 

er voor zowel docenten als studenten trainingen verzorgd over het gebruik van de elektronische 

leeromgeving (Moodle). 

 

Om invulling te geven aan de gestelde doelen van de afdeling zijn op elke faculteit 

kwaliteitszorgmedewerkers geplaats. Voor de Faculteit der Medische Wetenschappen is 

aangewezen: 

 drs. R. Najatirta (richelle.najatirta@uvs.edu) 

 

Studenten Commissie: 

De Studentencommissie wordt door de studenten gekozen en heeft o.a. de volgende taken en 

bevoegdheden:  

- het onderhouden van contacten met studenten van de FMeW,  

- het evalueren van de studentenproblematiek en het doen van voorstellen aan de Decaan en/of 

het Universiteitsbestuur,  

- het onderhouden van contacten met organen binnen de Universiteit die zich bezighouden met 

de studenten problematiek,  

- het onderhouden van regelmatige contacten met andere studentencommissies i.v.m. 

uitwisseling van informatie  

- en afstemming van werkzaamheden gericht op het bewerkstelligen van uniforme regelingen. 

 

In de Studentencommissie (StudcieFMeW@uvs.edu) hebben zitting (per januari 2020):  

1. Mahangoo Shivem, voorzitter 

2. Kromosoeto Danito, 1e secretaris  

3. Oldenstam Gail, 2e secretaris  

4. Achaibar Shivam, 1e penningmeester  

5. Voigt Arnold, 2e penningmeester  

6. Basropansingh Shaam, 1e lid  

7. Jagernath Dharwish, 2e lid  

 

Richtingscoördinator Fysiotherapie: 

De Richtingscoördinator heeft een coördinerende - en adviserende taak  met betrekking tot de 

onderwijswerkzaamheden binnen de studierichting. De Richtingscoördinator van zowel de 

Bachelor- als de Masteropleiding Fysiotherapie is M. Declerck, PhD. (declerckmhp@gmail.com). 

 

mailto:richelle.najatirta@uvs.edu
mailto:StudcieFMeW@uvs.edu
mailto:declerckmhp@gmail.com
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Algemene regels 

Regels met betrekking tot de tentamens, studieduur en doorstroming zijn opgenomen in het 

Onderwijs en Examen Regeling (OER) van de Faculteit der Medische Wetenschappen die op 

moodle te vinden is. De student wordt geacht op de hoogte te zijn van  het OER én de regels 

betreffende practica.  

De student is verplicht tijdens de practica de voorgeschreven literatuur bij zich te hebben. De 

gedragsregels behorende bij de practica dienen strikt te worden opgevolgd evenals de 

aanwijzingen van de examinator tijdens een tentamen. De gedragsregels van de discipline met 

betrekking tot de practica worden aan het begin van het college en de practica meegedeeld aan de 

studenten. Indien de student zich niet houdt aan deze regels wordt de student uitgesloten van 

deelname van het betreffende practicum onderdeel of van alle practica. 
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1. Algemene informatie van de opleiding Bachelor of Science Fysiotherapie 

De opleiding Fysiotherapie bestaat uit 2 fasen t.w. een 3-jarige BSc fase en een 2-jarige MSc 

fase. Pas na het behalen van de MSc bul kan de afgestudeerde het beroep van Fysiotherapeut 

uitoefenen (na beëdiging van het Ministerie van Volksgezondheid). 

 

1.1 Doelstelling van de opleiding Bachelor of Science Fysiotherapie 

De opleiding 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. 

 

 

1.2 Eindtermen van de Bacheloropleiding 

Fysiotherapeut als hulpverlener 

FH1. Kan op wetenschappelijke basis beargumenteren of eenvoudige casussen wel of niet 

aanleiding geven tot een fysiotherapeutische behandeling. 

FH2. Is in staat onder begeleiding eenvoudige klinische problemen op te lossen middels kritisch 

redeneren en methodisch fysiotherapeutisch handelen gebaseerd op evidence based practice   

FH3. Kan middels de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF-

model) onder begeleiding een functie onderzoek uitvoeren  

FH4. Kan met behulp van een fictieve casus en een diagnose van een patiëntenonderzoek een 

theoretisch behandelplan opstellen bestaande uit: doel, prioriteit, prognose, aard, duur en 

frequentie van de behandelingen, voor- en nazorg.  

FH5. Kan onder begeleiding eenvoudige fysiotherapeutische interventies planmatig uitvoeren  

FH6. Is in staat  een behandeling en  behandelplan van een fictieve casus kritisch te  evalueren en 

bij te stellen  

FH7. Is in staat om de grondbeginselen van het fysiotherapeutische handelen in een 

patiëntendossier te documenteren en hiervan een verslag te maken  

FH8. Kan systematisch reflecteren op eigen kennis, waarden en fysiotherapeutische handelen.  

FH9. Kan het handelen volgens professionele ethische normen correct demonstreren en neemt 

hierbij een empathische werkhouding aan  

 

Fysiotherapeut als Wetenschapper 

FW1. Is in staat om onder begeleiding wetenschappelijke literatuur uit het vakgebied te screenen, 

begrijpen en kritisch te beoordelen en te komen tot realistische, onderbouwde en bruikbare 

conclusies. kan onderzoeksmethodes en technieken uit het vakgebied herkennen, begrijpen en in 

relatie brengen met evidence-based practice. 

FW2. kan ethische aspecten herkennen tijdens wetenschappelijke activiteiten  

FW3. kan onder begeleiding op een wetenschappelijke wijze formuleren en rapporteren.  

FW4. Beschikt over basiskennis en inzichten tav ethische principes  
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Fysiotherapeut als Beroepsontwikkelaar 

FB1. Beschikt over de noodzakelijke kennis, inzichten en vaardigheden en heeft een 

beroepshouding ontwikkeld om onder andere door te stromen naar een masteropleiding 

Fysiotherapie  

FB2. Kan problemen signaleren, relevante informatie uit diverse bronnen verzamelen, verbanden 

inzien en beoordelen en op basis hiervan komen tot realistische, onderbouwde en bruikbare 

conclusies.  

FB3. Heeft kennis en inzicht in het Surinaamse gezondheidszorgsysteem  

FB4. Heeft inzicht in de rol en de verantwoordelijkheid van fysiotherapeut en kan inspelen op 

onder meer sociaal-maatschappelijke trends 

FB5. Heeft basis kennis van en inzicht in gedragsveranderingstheorieen en modellen 

 

Fysiotherapeut als Manager 

FM1. Heeft kennis en inzicht in elementaire leidinggevende capaciteiten  

FM2. Beschikt over basiskennis en inzichten tav de organisatie van de gezondheidszorg, de 

maatschappelijke aspecten van het werk als fysiotherapeut en de bijbehorende ethische principes  

 

Fysiotherapeut als Communicator 

FC1. Kan zowel verbaal als nonverbaal communiceren en samenwerken met medestudenten en 

gezondheidswerkers. Het communiceren is effectief en geschiedt op een structurele manier die 

aansluit bij de boodschap en de doelgroep.  
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1.3 Opbouw van de Bacheloropleiding 

JAAR 1 

SEMESTER 1                                                                      ECTS SEMESTER 2                                                                    ECTS 

Celmorfologie en Histologie 3 Biochemie 6 

Speciële Histologie 2 Anatomie II: Bovenste Extremiteit & Romp 

 6 Algemene Chemie 4 

Anatomie I: Onderste Extremiteit 

 

 

 

6 Fysiologie I: Algemeen en Musculoskeletaal 6 

Onderzoek en Behandelen Algemeen I  6 

Gezondheidspsychologie I 3 Research I 3 

Sociaal Blok I 3 Massage  3 

Agogiek  1.5   

Antropologie 1.5   

Methodische en Didactische Vaardigheden I 3   

Introductie Fysiotherapie  

2 

  

Fysiotherapie Algemeen   

Preklinische stage I    

Preklinische & klinische vaardigheden  

3.5 

  

EHBO    

Tiltechnieken    

JAAR 2 

SEMESTER 3                                                                      ECTS SEMESTER 4                                                                    ECTS 

Biomechanica 4.5 Kinesiologie 6 

Gezondheidspsychologie II 3 Modaliteiten (Fysische Therapie) 3 

Fysiologie II: Interne Organen 6 Fysiologie III   

3 Anatomie III 6 Endrocrinologie en Zintuigfysiologie  

Hoofd en Hals + Interne Organen + Neuro-Anatomie + 

Embryologie (theorie) 

5 Neurofysiologie 

Hoofd en Hals + Interne Organen (praktijk) 1 Pathologie II: Interne Aandoeningen   

 

4.5 
Pathologie I: Algemeen 3 Cardiologie  

Research II 3 Pulmonologie 

Onderzoek en Behandelen Algemeen II  4 Rheumatologie 

Preklinische stage II  Pathologie III: Musculoskeletaal A 5 

  Orthopedie 2.5 

  Traumatologie 2.5 

  Sociaal Blok II  3 

  Sociologie  1.5 

  Filosofie/Ethiek 1.5 

 Research III 1 

  Onderzoek en Behandelen Algemeen III 4 

JAAR 3 

SEMESTER 5                                                                     ECTS SEMESTER 6                                                                    ECTS 

Inspanningsfysiologie + voedingsleer  5 Farmacologie 3 

Pathologie IV: Musculoskeletaal B 3 Onderzoek en Behandelen Neurologische 

Aandoeningen I  
6 

Onderzoek en Behandelen Musculoskeletale 

Aandoeningen I 

6 Onderzoek en Behandelen Musculoskeletale 

Aandoeningen II  
6 

Radiologie 0.6 Preklinische stage III 1.5 

Pathologie V: Neurologische Aandoeningen 6 Neuromotorische Ontwikkeling (lifespan) 3.5 

Ziekteleer Neurologische Aandoeningen 3 Motor Control 3 

Klinisch Neurologisch Onderzoek 3 Research V 4 

Psychopathologie 3 Onderzoek en Behandelen Interne Aandoeningen II  4 

Massage Therapie  3 Professional Practice I  1 

Research IV 1.5   

Onderzoek en Behandelen Interne Aandoeningen I 2.5   

Pulmonologie 0.6   
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1.4 Aansluitende en doorstroom Masteropleidingen 

De 3 jarige opleiding Bachelor of Science Fysiotherapie heeft in Suriname toegang tot de opleiding 

Master of Science Fysiotherapie die wordt aangeboden door de Faculteit der Medische 

Wetenschappen.  

 

1.5 Beroepsperspectieven van de Bacheloropleiding 

Na de opleiding Bachelor of Science Fysiotherapie afgerond te hebben kan een student ervoor kiezen 

meteen het beroepsveld in te gaan. Echter zal de student, om het beroep van fysiotherapeut uit te kunnen 

oefenen, eerst de opleiding Master of Science Fysiotherapie moeten afronden (zie ook 1.1) 
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2. Vakbeschrijvingen 

De vakbeschrijvingen gaan kort in op: 

 welke kennis en/of vaardigheden de student reeds moet beschikken om deel te nemen aan het vak 

 wat de bedoeling van het vak is   

 welke leerstof wordt behandeld en op welke wijze 

 hoe de toetsing plaats vindt en hoe het cijfer berekend wordt 

 

Het is belangrijk dat studenten deze studiegids regelmatig raadplegen. Voor informatie m.b.t. de 

drempelvakken (vereiste voorvakken) wordt verwezen naar de bekendmakingen van de 

Examencommissie. 

 

 

Studiebelasting 

De Faculteit der Medische Wetenschappen hanteert voor de berekening van haar onderwijseenheden 

ECTS-credits: European Credit Transfer System ookwel studiepunten genoemd. Eén ECTS staat gelijk 

aan 28 uur studiebelasting. De studielast omvat de tijd die nodig is voor bijvoorbeeld het voorbereiden en 

volgen van colleges, lezen van literatuur en het schrijven van werkstukken.  

 

Uitgangspunten bij de berekening van de studiebelasting zijn: 

 Een studiejaar omvat voor de student gemiddeld 60 studiepunten van 28 uur studiebelasting elk. 

Het totaal aantal studiebelastingsuren per jaar komt daarmee gemiddeld op 1680. 

 Elk studiejaar bestaat uit twee semesters.  

 

De Faculteit der Medische Wetenschappen hanteert de volgende normen:  

 Voor een theoretisch vak is de verhouding 1:2 maw 1 contactuur = 2 uur zelfstudie  

 Voor een praktisch vak is de verhouding 1:1 maw 1 contactuur = 1 uur zelfstudie  

 

Afhankelijk van de werkvormen kunnen de contact- en zelfstudie uren varieren. 

Hoeveel uren een student werkelijk aan het studeren is, is erg afhankelijk van de persoon en kan per 

dag/week/maand verschillen.  
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2.1 Celmorfologie en Histologie 

 

Studiefase en Semester  BI - 1e semester 

ECTS 3 

Contacturen 28 

Docent(en) S. Bihari, MSc 

Discipline Celbiolologie  

 

Algemeen:  

Voordat de student kennis en inzicht kan vergaren over ziekten en therapieën, is het essentieel dat er 

kennis en inzicht wordt bijgebracht over de bouw en het functioneren van het gezonde menselijk 

lichaam. Dit vak begint bij de kleinste levende eenheden in het lichaam (de cellen) en hun samenhang in 

de specifieke weefsels waaruit het lichaam is opgebouwd. 

 

Dit vak bestaat uit twee blokken: 

1) Celmorfologie: het onderdeel van de biologie dat de bouw en vorm van de cel bestudeert. 

2) Histologie oftewel weefselleer: de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de bouw en 

de bijzondere functies van weefsels. 

Cellen zijn de bouwstenen van weefsels en verschillende weefsels vormen organen; dit laatste komt 

vooral bij het vak Speciële Histologie aan bod. 

 

Voorkennis:   

Dit vak borduurt voort op de vakken biologie en scheikunde op het niveau van het Voorbereidend 

Wetenschappelijk Onderwijs (VWO). 

  

Leerdoelen:   

- De student kan de bouw en functie van de celmembraan, de structuren in het cytoplasma en de 

structuren in de celkern in eigen woorden aanduiden. 

- De student kan de processen eiwitsynthese, celcyclus, mitose, meiose en celdood uitleggen. 

- De student kan een verband maken tussen de bouw en functies van weefsels en weefsel typen. 

- De student kan aan de hand van een tekening/foto celstructuren, weefsels en weefseltypen herkennen 

en benoemen.  

  

Vakinhoud:  

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- De cel 

- Epitheelweefsel 

- Bindweefsel 

- Steunweefsel (kraakbeen en botweefsel) 

- Spierweefsel 

- Zenuwweefsel 

  

Literatuur  

Verplichte literatuur:  
Leerboek: Mescher, A. (2016). Junqueira’s Basis Histology: Text and Atlas. (14th edition) 

Hoofdstukken: ‘The cytoplasm’, ‘The nucleus’, ‘Epithelial tissue’, ‘Connective tissue’, ‘Adipose tissue’, 

‘Cartilage’, ‘Bone’, ‘Nerve tissue & the nervous system’ en ‘Muscle tissue’. 
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Aanbevolen literatuur:   

Leerboek: Junqueira, L. (2014). Functionele Histologie. Reed Business (14de druk) 

  

Didactische werkvorm(en):  

Interactieve hoorcolleges 

  

Voorwaarde voor afleggen tentamen:   

Geen.  

  

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Tijdstip evaluatie Tijdens de tentamen periode  

 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk   

 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek; Open en/of gesloten vragen  

Toelichting Cijferbepaling:  

Tentamencijfer tussen 1.0 en 10, waarbij 5.5 of hoger als voldoende wordt 

aangemerkt. 

 

 

 

  



Studiegids Bachelor Fysiotherapie 2019-2020 Page 17 
 

2.2 Speciele Histologie 

Studiefase en semester BI - 1e semester 

ECTS 2 

Contacturen 18 

Docent(en) S.M. van Dijk, MSc. 

Discipline Celbiolologie en Histologie 

 

Algemeen: 

Om een goed inzicht te krijgen in de bouw en functie van het menselijk lichaam is een grondige kennis 

van de microscopische opbouw van de organen noodzakelijk. 

In dit vak komt de microscopische structuur van gezonde organen en orgaansystemen aan de orde. Hierbij 

wordt in detail gekeken naar de organisatie van de verschillende weefsels in de organen. Door middel van 

de histo-fysiologie wordt het verband gelegd tussen vorm en functie. Tijdens de colleges (contacturen) 

wordt de bouw van de verschillende organen behandeld aan de hand van microscopische beelden. 

 

Voorkennis:  

Aan studenten wordt aanbevolen om de vakken Celmorfologie en Histologie en Algemene Chemie 

gelijktijdig te volgen. 

 

Leerdoelen:  

Aan het eind van dit opleidingsonderdeel kan de student: 

- De histologische bouw van de verschillende organen (orgaansystemen) in het lichaam beschrijven 

- Verbanden leggen tussen de vorm (microscopische anatomie) van verschillende organen en de functie 

van desbetreffende organen 

- De student kan aan de hand van microscopische foto’s/schematische tekeningen verschillende organen 

identificeren. 

  

Vakinhoud: 
De volgende onderwerpen zullen behandeld worden: 

 

Onderwerp Thema’s 

Circulatory system (hart en bloedvaten) Het hart 

Arteriën, arteriolen en capillairen 

Venen 

Lymfevaten 

Lymphoide organen Lymphoïd weefsel 

Mucosa-associated lymfoïd weefsel & tonsillen 

Thymus 

Lymph klieren 

Milt 

Het spijsverteringskanaal (digestive tract) Algemene bouw van het spijsverteringskanaal 

Oesophagus 

Maag 

Dunne darm 

Dikke darm 

Klieren van het spijsverteringskanaal Pancreas 

Lever 



Studiegids Bachelor Fysiotherapie 2019-2020 Page 18 
 

Galblaas 

Ademhalingsstelsel Trachea 

Bronchiale boom  

Alveoli 

Pulmonaire vascularisatie 

Huid Epidermis 

Dermis 

Sensorische receptoren 

Klieren van de huid 

Haar 

Nier en Urinewegen Nieren 

Urinewegen en urineblaas 

Endocriene klieren Hypofyse 

Bijnieren 

Schildklier en bijschildklieren 

Mannelijk genitaal stelsel Testis 

Genitale afvoerbuizen 

Epididymis 

Ductus deferens 

Klieren van het mannelijk genital stelsel 

Penis 

Vrouwelijk genitaal stelsel Ovaria  

Oviducts 

Uterus 

Externe genitalia 

Borst klieren 

 

Literatuur 

Verplichte literatuur: 

- Collegedictaat (powerpoints) 

- Website: http://www.histologyguide.com/ 

 

 

Aanbevolen literatuur: 

- Mescher, Anthony, Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas, Thirteenth Edition 13th 

(thirteenth) Edition, 2013 

- L.C. Junquiera, J. Carneiro. Bewerkt door dr. E.Wisse, dr. P. Nieuwenhuis, dr. L.A. Ginsel. 

Functionele histologie,  vanaf de 11de geheel herziene druk. 

- Gartner, Leslie, P en James L. Hiatt.Color Atlas of Histology 2nd edition (with  CD-rom) 

 

 

Didactische werkvorm(en):  

Hoor- en werkcollege. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen:  

Geen.  

 

http://www.histologyguide.com/
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Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk  

Evaluatievorm: tijdstip Tijdens de examenperiode  

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek 

Toelichting Eindcijferbepaling: 

De toetsing geschiedt middels een schriftelijk tentamen met 

- invulvragen/ open vragen en/of gesloten (MC) vragen 

- tekeningen 

 

Cijferbepaling:  

De beoordeling van de verschillende onderdelen 

(vragen/tekeningen) wordt op het tentamenwerk aangegeven. 

Tentamencijfer tussen 1.0 en 10, waarbij 5.5 of hoger als 

voldoende wordt aangemerkt. 
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2.3 Algemene Chemie 

Studiefase en Semester  BI - 1e semester 

ECTS 4  

Contacturen 37   

Docent(en) Dr. J. Roach 

Discipline Biochemie 

 

Algemeen: 

In dit college wordt elementair inzicht verschaft in de basisonderwerpen en begrippen van de Fysische 

Chemie (fysisch gedrag van verzamelingen van moleculen) en de Organische Chemie (eigenschappen in 

relatie tot molekulaire opbouw) en in de structuur-functie van de voornaamste biomoleculen. 

 

Voorkennis:  

Dit vak borduurt voort op de vakken Biologie en Scheikunde op VWO  niveau (S pakket). 

 

Leerdoelen:  

- De student is in staat de algemene chemische basisbeginselen te beschrijven. 

- De student verwerft inzicht in organische reacties. 

- De student begrijpt de algemene chemische principes in processen in levende wezens en kan deze 

stapsgewijs beschrijven. 

- De student heeft elementaire kennis van de opbouw van eiwitten, nucleïnezuren, 

koolhydraten en lipiden en inzicht in de eigenschappen en de daaruit voortvloeiende functie. 

 

Vakinhoud: 

De onderwerpen die behandeld zullen worden zijn: 

- Algemene Chemie: 

 Atoombouw en chemische bindingen    

 Stoichometrie 

 Chemische reacties       

 Gassen 

 

- Fysische Chemie: 

 Het chemisch evenwicht      

 Electrochemie 

 Zuur/ base chemie       

 Oppervlakte chemie 

 

- Organische Chemie: 

 Chemische binding en stabiliteit     

 Nomenclatuur 

 Optische activiteit       

 Isomerie 

 Organische Reacties 
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- Biomoleculen: 

 Aminozuren en Eiwitten      

 Koolhydraten 

 Nucleosiden, Nucleotiden, Nucleinezuren    

 Lipiden 

 Enzymen, coenzymen, cofactoren     

 Structuur-Functie relatie 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

Bettelheim F., Brown W., Campbell M., Farrell S, Torres O. Introduction to general, organic and 

biochemistry 10th ed. (2012).  

 

Aanbevolen literatuur:  
Geen. 

      

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcollege.  

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen:  
Geen. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Tijdstip evaluatie Tijdens de examenperiode  

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk   

 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek (Open- en meerkeuze vragen) 

Toelichting Cijferbepaling:  

Tentamencijfer tussen 1.0 en 10, waarbij 5.5 of hoger als voldoende 

wordt aangemerkt. 
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2.4 Anatomie I: Onderste Extremiteit 

 

Vakonderdelen: 

- Anatomie I: Onderste Extremiteit: Theorie 

- Anatomie I: Onderste Extremiteit: Praktijk 

 

Algemeen: 

In het vak Anatomie I: Onderste Extremiteit krijgt de student een inleiding in de anatomische nomenclatuur 

en de algemene anatomie van de onderste extremiteiten; d.w.z. de osteologie, arthrologie en myologie. 

Tijdens de praktijklessen leert de student anatomische structuren van de bovenste extremiteit te ontleden 

door de huid van de levende mens heen d.m.v. onder andere palpatietechnieken en projectie op de huid. 

Voorkennis:  

Dit vak borduurt voort op de vakken biologie en scheikunde op het niveau van het Voorbereidend 

Wetenschappelijk Onderwijs (VWO). 

 

Eindcijferbepaling: 

Het eindcijfer voor Anatomie I wordt bekomen door het gewogen gemiddelde (praktijk 1/3e, theorie 2/3e) 

van de scores van de verschillende vakonderdelen te nemen. 

Kortom het eindcijfer wordt als volgt bepaald: 

Praktijk (x1) + theorie (x2) 

                    3 

 

Het vak is voldaan als een cijfer van ≥ 5.5 is behaald. Bij een voldoende van één vakonderdeel, blijft het 

cijfer gelden voor 1 collegejaar. 

Voor het hertentamen geldt dat elk tentamen (hetzij tentamen practicum of theoretisch) los staat op 

zichzelf en elk vakonderdeel opnieuw gedaan moet worden indien de student een onvoldoende scoort. 

Tentamencijfer tussen 1.0 en 10, waarbij 5.5 of hoger als voldoende wordt aangemerkt. Bij een 

voldoende van één vakonderdeel, blijft het cijfer gelden voor 1 collegejaar. 

 

 

 

 

  

Studiefase en semester BI - 1e semester 

ECTS 6 

Contacturen 65 

Docent(en) A. Jarbandhan, MSc, PT 

Discipline Anatomie 
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a) Anatomie I: Onderste Extremiteit: Theorie 

 

 

Leerdoelen: 

- De student is in staat het normale locomotorisch stelsel van de onderste extremiteit in de conventionele 

anatomische terminologie te beschrijven en uit te leggen. 

- De student is in staat om anatomische structuren van de onderste extremiteit te herkennen en te 

benoemen aan de hand van een tekening 

- De student is in staat om het verband tussen vorm, lokalisatie en functie van de structuren binnen het 

locomotorisch stelsel uit te leggen. 

- De student is in staat aan de hand van casussen de spierwerking en gewrichtsbelasting te herkennen en 

in eigen woorden uit te leggen bij normale menselijke bewegingen en houdingen van de onderste 

extremiteit.  

- De student is in staat om zijn kennis over de anatomie van de onderste extremiteit van het menselijk 

lichaam te onderbouwen door deze te vergelijken met relevante wetenschappelijke literatuur. 

 

Vakinhoud: 

In dit onderwijseenheid worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- Anatomische nomenclatuur, anatomische houding, assen, vlakken en bewegingsrichtingen. 

- Active range of motion (AROM) van gewrichten. 

- Vascularisatie, morfologie, osteologie (delen van een botstuk), arthrologie (kop en kom van een 

gewricht, bewegingsrichtingen en AROM) en myologie van de onderste extremiteiten, bekken en 

lumbale wervelkolom. 

- Indeling en namen van botten en spieren (en spiergroepen) van de onderste extremiteiten. 

- Aanhechtingsplaatsen, functie en innervatie van de spieren van de onderste extremiteiten tijdens 

verschillende soorten contracties. 

 

Literatuur 

Verplichte literatuur:  

- Nota’s opgesteld door docent A. Jarbandhan (online versies beschikbaar op moodle) 

- H.M. Lohman. Vorm en beweging. 2008, hoofdstuk 3 (pg. 93-94), 5, 7-11 

- B.Gerritsen en Y.Heerkens, Anatomie in vivo van het bewegingsapparaat. 2011, hoofdstuk 1,2, 4 en 

6. 

- S. Claes, E. Vereecke, M. Maes, J. Victor, P. Verdonk, and J. Bellemans, “Anatomy of the anterolateral 

ligament of the knee,” Journal of Anatomy, vol. 223, no. 4, pg. 321–328, 2013 

- Recente literatuur gehaald uit o.a. Journal of Anatomy, Journal of Bone and Joint Surgery, Elsevier 

enz. dat elk jaar veranderd, afhankelijk van het onderwerp dat benadrukt wordt door de docent. 

 

  

ECTS 4 

Contacturen 37 

Docent(en) A. Jarbandhan, MSc, PT 
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Aanbevolen literatuur: 

- Bohn Stafleu van Loghum, Sobotta: atlas van de menselijke anatomie; Deel 2 Romp, organen onderste 

extremiteit.Third edition. 2006, pg. 262-384. 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcolleges. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen:  

Geen specifieke voorwaarden. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode  

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek 

Toelichting Cijferbepaling:  

Het theorie tentamen duurt maximaal drie uren en bestaat uit gesloten 

ja/neen stellingen (een score van 75% correct is equivalent aan het 

cijfer 5.5) en tekeningen, OF open vragen en tekeningen. 

Voor het hertentamen geldt dat dit tentamen (hetzij tentamen 

practicum of theoretisch) los staat op zichzelf en opnieuw gedaan 

moet worden indien de student een onvoldoende scoort. 

Tentamencijfer tussen 1.0 en 10, waarbij 5.5 of hoger als voldoende 

wordt aangemerkt.  
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b) Anatomie I: Onderste Extremiteit: Praktijk 

 

 

Leerdoelen: 

- De student is in staat om in vivo de anatomische oriëntatiepunten van de onderste extremiteit te 

palperen en anatomische vlakken te herkennen. 

- De student is in staat om het verband tussen vorm, lokalisatie en functie van de structuren van de 

onderste extremiteit uit te leggen. 

- De student is in staat om palpatie van spieren, pezen, myotendinogene en osteotendinogene 

overgangen, botstructuren van de onderste extremiteit en lumbale wervelkolom uit te voeren. 

 

Vakinhoud: 

In dit vak worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- Technieken voor anatomie in vivo (oppervlakte anatomie, inspectie, palpatie, projectie op de huid door 

te tekenen met een huidschrijver). 

- Anatomie in vivo van botstructuren, spieren, bloedvaten en zenuwen. 

 

Literatuur 

Verplichte literatuur:  

- Nota’s opgesteld door docent A. Jarbandhan (online versies beschikbaar op moodle) 

- H.M. Lohman. Vorm en beweging. 2008, hoofdstuk 3 (pg. 93-94), 5, 7-11 

- B.Gerritsen en Y.Heerkens, Anatomie in vivo van het bewegingsapparaat. 2011, hoofdstuk 1,2,4 en 6. 

- S. Claes, E. Vereecke, M. Maes, J. Victor, P. Verdonk, and J. Bellemans, “Anatomy of the anterolateral 

ligament of the knee,” Journal of Anatomy, vol. 223, no. 4, pg. 321–328, 2013 

- Recente literatuur gehaald uit o.a. Journal of Anatomy, Journal of Bone and Joint Surgery, Elsevier 

enz. dat elk jaar veranderd, afhankelijk van het onderwerp dat benadrukt wordt door de docent. 

 

Aanbevolen literatuur: 

- Bohn Stafleu van Loghum, Sobotta: atlas van de menselijke anatomie; Deel 2 Romp, organen, 

onderste extremiteit.Third edition. 2006, pg. 262-384. 

 

Didactische werkvorm(en): 

Practica. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen:  

Voor deelname aan het tentamen van het onderwijseenheid Anatomie I: Onderste Extremiteit: Praktijk 

geldt een aanwezigheidsplicht van de colleges van minimaal 75%. Bij het niet hebben voldaan aan deze 

eis, wordt de student uitgesloten van deelname aan het practicum tentamen. De student mag de practica 

colleges inhalen in zijn/haar eigen tijd en dan bij de hertentamens deelnemen aan het praktijk tentamen. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

ECTS 2 

Contacturen 28 

Docent(en) A. Jarbandhan, MSc, PT 
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Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode  

Evaluatievorm: modaliteit  Practicum 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek 

 Oefening met beoordeling 

Toelichting Cijferbepaling:  

Het practicum tentamen duurt 30 min per student, waarbij alle 

onderdelen zoals aangegeven bij de vakinhoud getentamineerd worden. 

Voor het hertentamen geldt dat elk tentamen (hetzij tentamen practicum 

of theoretisch) los staat op zichzelf en elk vakonderdeel opnieuw gedaan 

moet worden indien de student een onvoldoende scoort. Tentamencijfer 

tussen 1.0 en 10, waarbij 5.5 of hoger als voldoende wordt aangemerkt. 

Bij een voldoende van één vakonderdeel, blijft het cijfer gelden voor 1 

collegejaar. 
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2.5 Gezondheidspsychologie I 

Studiefase en semester BI - 1e semester 

ECTS 3 

Contacturen 28 

Docent(en) S. S. Danoe, MSc 

Discipline Psychiatrie 

 

Algemeen: 

In dit vak wordt een inleiding verschaft over de (oorsprong van de) psychologie en de psychologische 

werkvelden. Vanwege het feit dat de hulpverlener in de gezondheidszorg in aanraking komt met cliënten 

van verschillende ontwikkelingsstadia zullen de facetten en fasen van het menselijke ontwikkelingsproces 

worden belicht. In dit kader wordt er ook aandacht besteed aan de herkenning van de abnormale 

gedragingen binnen elke levensfase. Tot slot, zal de student worden ingeleid in de basale 

zelfreflectietechnieken die hij/zij zal hanteren gedurende het opleidingstraject tot Fysiotherapeut. 

 

Voorkennis:  

Geen specifieke voorkennis vereist. 

 

Leerdoelen: 

De studenten:  

- Tonen begrip van de oorsprong van de psychologie en de corresponderende werkvelden. 

- Tonen begrip van en kunnen de verschillen tussen de verschillende ontwikkelingstheorieën 

weergeven 

- Hebben kennis hebben van de ontwikkelingsmijlpalen binnen de verschillende leeftijdsfasen. 

- Kunnen afwijkend menselijk gedrag in de verschillende levensfasen herkennen. 

- Beschikken over basale kennis en vaardigheden over zelfreflectietheorieën. 

 

Vakinhoud: 

De volgende onderwerpen worden behandeld: 

- De oorsprong en de werkvelden van de psychologie 

- Ontwikkelingspsychologie (de ontwikkeling van het menselijk gedrag, vanaf de perinatale fase tot de 

ouderdom) 

- Zelfreflectietheorieën 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

- Zimbardo P.G., Weber A.L., Johnson R.L. (2007). Psychologie. Een inleiding. Benelux. Amsterdam, 

Pearson Education. Te kennen hoofdstukken: 

 H1.: Geest, gedrag en psychologische wetenschap 

 

- Bee, H. & Boyd, D. (2002). Lifespan Development. Allyn & Bacon, Boston MA.  

Te kennen hoofdstukken: 

 H2.: Theories of Development 

 H3., H4., H5.: Prenatal Development & Infancy  

 H6. & H7.: Early Childhood 

 H8. & H9.: Middle Childhood 

 H10. & H11.: Adolescence  
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 H12. & H13.: Early Adulthood 

 H14. & H15.: Middle Adulthood 

 H16. & H17.: Late Adulthood 

 

- Nader te verstrekken aanvullende artikelen  

 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcollege, filmanalyse, discussie en werkgroepen. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk 

Zelfreflectieverslag  

Evaluatievorm: tijdstip Tijdens de examenperiode 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

Toelichting - Voor het reguliere tentamen dienen studenten een individueel 

zelfreflectieverslag in. 

- Tijdens de (her)tentamens wordt er een schriftelijke toets 

afgenomen. 

- (Her)tentamencijfer geldt voor 70% van het eindcijfer, terwijl het 

cijfer van het zelfreflectieverslag voor 30% van het eindcijfer geldt.  

- Voor beide deeltoetsen dient 5.5 of hoger te worden behaald 

- Het vak is voldaan als het eindcijfer is tussen 1.0 en 10, waarbij 5.5 

of hoger als voldoende wordt aangemerkt. Bij een voldoende van één 

deeltoets, blijft het cijfer gelden voor 1 collegejaar. 
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2.6 Sociaal Blok 1 

Studiefase en semester BI - 1e semester 

ECTS 3 

Contacturen 28 

Docent(en) drs. Ruby A. M. Zuidveen, 

J. Robinson, MSc 

Discipline Public Health 

 

Onderwijseenheden: 

- Agogiek 

- Anthropologie 

 

Algemeen: 

Agogiek is de leer van het doen veranderen van mensen. Deze sociale wetenschap bestudeert hoe mensen 

veranderen en geeft aanwijzingen over de manier waarop deze veranderingsprocessen kunnen worden 

beïnvloed en begeleid. Agogiek geeft voorschriften rond het interveniëren in menselijke 

veranderingsprocessen, waarbij gebruik wordt gemaakt van interactieve communicatie, relatie-opbouw en 

gesprekstechnieken (die ofwel vertrouwen opbouwen ofwel aanzetten tot actie). 

Voorts wordt bij dit vak communicatieve vaardigheden aangeleerd.  

Communicatie:  communicatie betekent interactie met anderen, rekening houden met anderen, onderling 

contact hebben en samenwerken. 

Vaardigheden: met vaardigheden wordt bedoeld dat er een zekere bekwaamheid of behendigheid aanwezig 

is om iets uit te voeren.  

Communicatieve vaardigheden verwijzen naar: 

- Weten hoe iets aangepakt moet worden of hoe iets functioneert (bijv. een gesprek, omgaan met verlies, 

instructies geven, leidinggeven, stimuleren, opvoeden, kritiek geven en ontvangen, conflicten hanteren 

en bespreekbaar maken, vergaderen, etc.). 

- Het kunnen toepassen van kennis. 

- Ervaring hebben in de toepassing van de kennis. 

 

Met mensen omgaan behelst meer dan het kundig toepassen van de vaardigheden. Een van de belangrijkste 

zaken in de omgang met mensen is de gevoeligheid om te kunnen inschatten hoe en wanneer men de juiste 

dingen zegt en doet. Daarnaast zijn inzicht, kennis en vaardigheid nodig. Maar de gevoeligheid om te 

weten wanneer bepaalde dingen gezegd worden en hoe, is het sociale aan communicatieve vaardigheden. 

Het leren van communicatieve vaardigheden heeft dus ook te maken met het leren gebruiken van je eigen 

gevoelens als signaal in bepaalde situaties. 

Dit vak richt zich op de communicatieve en leidinggevende competenties van deskundigen, hetgeen 

bijdraagt aan een professionele beroepshouding ten opzichte van cliënten en collegae. 

Medische antropologie is de tak van wetenschap die culturele verschijnselen bestudeert in zoverre deze 

invloed uitoefenen op, of samenhangen met de gezondheidstoestand van de mens. 
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Voorkennis: 

Dit vak borduurt voort op de kennis en vaardigheden bij de vakken maatschappijleer en sociologie op 

VWO niveau. 

 

Eindcijferbepaling:  

Het eindcijfer wordt als volgt berekend:  

  

Cijfer Medische Antropologie + Cijfer Agogiek 

                2 
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2.6.1 Agogiek 

ECTS 1,5 

Contacturen 14 

Docent(en) drs. Ruby A. M. Zuidveen 

 

Leerdoelen: 

Algemeen leerdoel: Sociaal – agogische bekwaamheid: de student is competent in het communiceren 

en samenwerken met anderen in een multiculturele en/of multidisciplinaire omgeving. 
 
Concrete leerdoelen 
Studenten kunnen: 

- Communicatie  van  zichzelf  en  anderen  begrijpen  en  verklaren  vanuit  persoonsfactoren  en 

ervaringen. 

- Hun communicatie aanpassen aan de gesprekspartner en de context. 

- De complexiteit van communicatie uitleggen via de axioma’s van Watzlawick. 

- Verschillende aspecten van non-verbale communicatie en het effect ervan uitleggen. 

- De eigen non-verbale communicatie bewust hanteren en feedback geven op dit vlak aan anderen. 
- Bewust luistervaardigheden toepassen: vragenstellen, parafraseren, concretiseren, reflecteren en 

samenvatten. 

- Assertiviteit en empathie bewust toepassen in gesprekken met anderen en op basis hiervan een 

respectvolle en neutrale houding demonstreren. 

- Hun mening, gevoelens en wensen duidelijk uiten. 
- Assertief communiceren: verzoeken doen, weigeren, omgaan met kritiek, gepaste positieve en 

negatieve feedback geven. 

- Het  ontstaan van  conflicten begrijpen  en  verklaren  vanuit  persoons- en/of   organisatorische 

factoren. 
 

Vakinhoud: 

Vakindeling Tijdsplanning 

A. Inleiding: Bewustwording van de eigen gevoelens: een 
noodzakelijke voorwaarde voor een goede communicatie – het 

communicatie proces 

2 uur 

B Basisvaardigheden: Observeren, Communiceren, Feedback, 
Evalueren en Vergaderen 

3 uur 

C Luistervaardigheden: Goed luisteren, slecht luisteren, 
aandachtgevend gedrag, vragen stellen 

2 uur 

D Gespreksvaardigheden: kritiek leveren en ontvangen, instructies 
geven, slecht nieuws gesprek, motivatiegesprek, correctiegesprek, 

assertiviteit en empathie 

2 uur 

E Conflicten: ontstaan en Conflictbeheersing 2 uur 

F Teams: het functioneren van teams, rollen in een team, teambuilding, 
verborgen agenda’s (bij de leider, bij groepsleden) omgaan met verborgen 
agenda’s. 

3 uur 

 Totaal 14 uur 
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Literatuur 

Verplichte literatuur: 

- Een reader bestaande uit diverse artikelen en delen uit bestaande boeken, samengesteld en verstrekt 

door de docent. 
 

 

Aanbevolen literatuur: 

- Groothuis Ron; Training Sociale Vaardigheden; Uitgeverij de Tijdstroom, Utrecht, 1996, tweede 

druk. 

- Remmerswaal Jan; Handboek Groepsdynamica: een inleiding op theorie en praktijk; Uitgeverij H. 

Nelissen, Soest, 2008, negende herziene druk. 
 

 

Didactische werkvorm(en): 

Workshops, inleidingen, praktische oefeningen, casus, rollenspelen en onderwijsleergesprek. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

Niet van toepassing. 
 
Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk  

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek          

 

Toelichting Tentamen tijdens de tentamenperiode waarbij casussen worden 
opgelost in groepsverband. Hertentamen is een schriftelijk tentamen met 

kennisvragen. 

Het tentamen is voldaan als een cijfer van ≥ 5.5 is behaald. 
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2.6.2    Antropologie 

ECTS 1.5 

Contacturen 14 

Docent(en) Mw. Robinson, MSc 
 

Leerdoelen: 

- De student kent het begrippenkader m.b.t. culturele antropologie. 

- De student heeft inzicht in de etnisch-culturele kaart van Suriname. 

- De student kent basisprincipes van interculturele communicatie tussen medische hulpverleners en 
patiënt/cliënt in een multiculturele samenleving. 

- De student heeft inzicht in de theoretische benaderingswijzen en methodologie 

(collectivistisch/individualistisch versus materieel/cognitief). 

- De student heeft inzicht in medisch pluralisme / alternatieve geneeswijzen en specifieke ziektebeelden 

in cultureel perspectief (bijv.HIV/AIDS). 

- De student beschikt over basisvaardigheden m.b.t. interculturele communicatie tussen medische 

hulpverleners en patiënt/cliënt in een multiculturele samenleving. 

- De student is in staat de basis onderzoeksvaardigheden uit te voeren. 

- De student is in staat de culturele diversiteit te identificeren. 

- De student beschikt over de gevoeligheid voor culturele diversiteit en effecten op ziekte en 
gezondheid. 

 
Vakinhoud: 
De volgende onderwerpen worden bij dit onderwijseenheid behandeld: 

A.  Beknopte Inleiding in Culturele Antropologie: 

 Begrippenkader culturele antropologie 

 Cultuur en culturatie 

 Referentiekader 

 Acculturatie 

 Etnocentrisme 

 Cultureel relativisme 

 Culturele identiteit 

 
B.  Culturele diversiteit in Suriname: 

 De etnisch-culturele kaart van Suriname 

 

C.  Interculturele communicatie: 

 Interculturele communicatie tussen medische hulpverlener en patiënt/cliënt in een 

multiculturele samenleving 

 
D.  Theoretische oriëntaties  in de medische antropologie: 

 Theoretische benaderingswijzen en methodologie (collectivistisch/individualistisch versus 

materieel/cognitief perspectief 
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E.  Toegepaste medische antropologie (accent op Suriname): 

 Medisch pluralisme/ alternatieve geneeswijzen c.q. alternatieve genezers en specifieke 

ziektebeelden in cultureel perspectief (bijv. HIV/ AIDS) 

 
F.  Telemedicine and the internet 

 
G.  Culturele factoren in epidemiologie 

 
H.  Medisch antropologie en global health 

 
Zelfstudieonderwerpen (onderwerpen worden tijdens de colleges bekendgemaakt): 

 Werkgroep besprekingen i.v.m.  onderzoeksopdracht 

 
Opmerkingen: 

Naast de hoofddocent worden gastsprekers uitgenodigd m.n. bij het onderdeel “Toegepaste medische 

antropologie”. Een veldexcursie behoort ook tot de mogelijkheden. 
 

 

Literatuur 

Verplichte literatuur: 
-    Helman, Cecil G, Culture,Health&Ilness;Trans-Atlantic Publications, 2007 
-    Samovar, L.and Porter,R., Intercultural Communication, A Reader, Wadsworth,USA, 2001 
-    Terborg, J., Sexual Transmitted diseases in the Hinterland of Suriname, Paramaribo, 2001 
 
Aanbevolen literatuur:  

Geen. 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcolleges, discussie, werkgroepen. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk  

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode 

Evaluatievorm: soort  Open boek          

 Paper                

 Presentatie 

Toelichting Toetsing: 

Onderzoeksopdracht/verslag op basis van een kleinschalig (kwalitatief) 

onderzoek in groepsverband. (Studenten kiezen zelf een onderwerp) 

                                            OF 

Schriftelijk tentamen 
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Cijferbepaling:  

 1 x groepscijfer werkstuk  +  2  x individuele presentatie werkstuk 

      3  

Het tentamen is voldaan als een cijfer van ≥ 5,5 is behaald. 
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2.7 Methodische en Didactische Vaardigheden I 

Studiefase en semester BI - 1e semester 

ECTS  3 

Contacturen 35 

Docent(en) D. Doerdjan, BSc 

Discipline Fysiotherapeutisch Onderzoek en Behandelen: 

Musculoskeletaal systeem 

 

Vakonderdelen: 

- Methodische en Didactische Vaardigheden: Theorie 

- Methodische en Didactische Vaardigheden: Praktijk 

 

Algemeen: 

In het vak Methodische en Didactische Vaardigheden worden de eigen motorische vaardigheden 

gestimuleerd bij de student waarbij men streeft naar kwalitatief goed en gecoördineerd bewegen. Het gaat 

bij deze om de grondvormen van bewegen (gaan, lopen, springen en landen, wenden en keren, evenwicht, 

vangen en werpen, maat en ritmiek). In dit vak maken de studenten ook kennis met methodische en 

didactische principes van het leiding geven tijdens de praktijk lessen. Communicatie is hierbij ook van 

belang. 

Daarnaast krijgt de student tijdens de theoretische lessen een inleiding in tal van begrippen rond 

ontwikkeling en algemene kenmerken van de motoriek alsook basismotorische eigenschappen zoals 

kracht, uithouding, lenigheid en evenwicht. 

 

Voorkennis: 

Er is geen specifieke voorkennis vereist.  

 

Eindcijferbepaling: 

Het eindcijfer voor het vak Methodische en Didactische Vaardigheden I wordt bepaald door het 

gemiddelde van de cijfers van beide vakonderdelen. Voor zowel theorie als praktijk dient er een voldoende 

gehaald te zijn (5.5 of meer). 
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2.7.1 Methodische en Didactische Vaardigheden: Theorie 

 

 

Leerdoelen: 

- De student kan de verschillende fasen van de motorische ontwikkeling van het kind opnoemen. 

- De student kan de effecten van een warming-up en cooling-down benoemen. 

- De student kan de grondvormen van bewegen opnoemen en analyseren. 

- De student kent de basismotorische eigenschappen en herkent ze terug in een 

oefen/trainingsprogramma. 

- De student kan de methodisch didactische vaardigheden die gebruikt worden tijdens dit vakonderdeel 

opsommen en beschrijven. 

- De student kan de verschillende soorten/vormen van communicatie toepassen tijdens het leiding geven. 

- De student kan na de les de basis van het motorisch leerproces en motor control herkennen en toepassen 

in de praktijk. 

- De student kan na elke les kort de theoretische uitleg, vorm, doel, beschouwingen en subjectieve 

ervaringen van de les beschrijven a.d.h.v een korte paper. 

- De student is in staat om aan de hand van een casus de grondvormen van bewegen methodisch en 

didactisch uit te kunnen werken in een schema. 

 

Vakinhoud: 

In dit vak worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- De ontwikkeling en algemene kenmerken van de motoriek (0 tot ≥65 jaar) 

- Bewegingstherapie: definities en recente ontwikkelingen 

- Het motorische leerproces en motor control (basis) 

- Lesgeven:  

 Methodiek (zoals methodische opbouw, technische aanwijzingen, oganisatievormen, doseringen 

van de oefeningen, correcties) 

 Didactiek (zoals stemgebruik, stemvolume, stimulatie en motivatie) 

 Verschillende soorten communicatie mogelijkheden  

- Warming-up en Cooling-down: principes en effecten 

- Grondvormen van bewegen 

- Houding en beweging 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

- Hand-outs van de desbetreffende docent gebaseerd op de aanbevolen literatuur. 

- Handboek:  Kloosterboer T. (1996), Elementaire trainingsleer en trainingsmethoden, Haarlem, De 

Vrieseborch, Hoofdstuk 4 (warming up en cooling down) 

 

Aanbevolen literatuur: 

Handboek: 

- Koolen H. J. (1975), Basisbewegingstherapie theorie, Amsterdam, Agon Elsevier, Hoofdstukken: 1, 

4, 5 en 8 

ECTS 1.5 

Contacturen 14 

Docent(en) D. Doerdjan, BSc 
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- Leffelaar E.G. (1973), Compendium basisoefentherapie, Lochem, de Tijdstroom B.V, Hoofdstuk 3: 

lesgeven (algemeen gedeelte) 

- Sonneveld M.H., Sonneveld M.I. (2000), Basisoefeningen Bewegingstherapie, Maarssen, Elsevier 

gezondheidszorg 

- Shumway-Cook A &  Woollacott MH. Motor control. Translating research into clinical practice. 

4th edition, 2012. Hoofdstuk 1 en 2. 

 

Websites: 

- www.profi-leren.nl/files/sport_en_bewegingsbegeleider_sb_2.pdf  

- www.voltraweb.be/Fysiologische%20aspecten%20bij%20WU,%20CD, %20stretching, 

%20taping%20-%20Dirk%20Thierie.ppt  

- www.teach2care.be/content_docs/081030104909.ppt (looppatroon/analyse) 

- heijkoop-hardloopbegeleiding.nl/hardlopen/trainen (basismotorische eigenschappen) 

- http://www.brianmac.co.uk 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcolleges, opdrachten maken in de vorm van presentaties geven en verslagen maken. 

 

Voorwaarde voor afleggen van tentamen: 

. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de tentamenperiode 

 

Evaluatievorm: 

modaliteit 

 Schriftelijk 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek 

 Verslag 

Toelichting Cijferbepaling: 

Het tentamen bestaat uit open en multiple choice vragen en ja/nee stellingen  

rond de leerstof die behandeld werd tijdens de theorielessen en het oplossen 

van een casus. 

 

Het theorie onderdeel is succesvol afgesloten als het cijfer ≥ 5,5 

 

 

  

http://www.teach2care.be/content_docs/081030104909.ppt
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2.7.2 Methodische en Didactische Vaardigheden: Praktijk 

 

 

Leerdoelen: 

- De student kan de verschillende fasen van de motorische ontwikkeling van het kind relateren aan de 

grondvormen van bewegen. 

- De student kan de grondvormen van bewegen analyseren en zelfstandig correct uitvoeren. 

- De student kan de basismotorische eigenschappen toepassen in een oefen/trainingsprogramma. 

- De student kan de didactische vaardigheden die gebruikt worden tijdens dit vakonderdeel opsommen, 

beschrijven en toepassen. 

- De student kan met hulp van de docent de houdingen en bewegingen van hun medestudenten 

observeren, analyseren en kwalificeren op doelmatigheid, efficiëntie, effectiviteit, vloeiendheid en 

energetisch gebruik. 

- De student kan in kleine groepjes diverse grondvormen van bewegen methodisch en didactisch 

overdragen. 

- De student kan de verschillende soorten/vormen van communicatie toepassen tijdens het leiding 

geven. 

- De student kan na de les de basis van het motorisch leerproces en motor control herkennen en 

toepassen in de praktijk tijdens het leiding geven. 

- De student is in staat om zijn medestudenten te begeleiden en te corrigeren bij het uitvoeren van 

verscheidene opdrachten die zij onderling bij elkaar moeten uitvoeren. 

 

Vakinhoud: 

In dit vak worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- Grondvormen van bewegen: 

 Gaan 

 Lopen voor beginners 

 Vangen en werpen van een grote bal 

 Vangen en werpen van een kleine bal 

 Wenden en keren 

 Evenwicht met hulpmiddelen 

 Evenwichtsoefeningen 

 Springen en landen 

 Maat en ritmiek 

- Coördinatie en techniek 

- Communicatie, Feedback 

- Integratie van motorsich leerproces in de praktijk  

- Basismotorische eigenschappen inzake kracht, uithouding, lenigheid en evenwicht 

 Houdingsgevoel 

 Oefenen met diverse hulpmiddelen 

- Bewegingsobservatie en analyse 

 

 

ECTS 1.5 

Contacturen 21 

Docent(en) D. Doerdjan, BSc 



Studiegids Bachelor Fysiotherapie 2019-2020 Page 40 
 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

- Hand-outs van de desbetreffende docent gebaseerd op de aanbevolen literatuur. 

- Handboek: Kloosterboer T. (1996), Elementaire trainingsleer en trainingsmethoden, Haarlem, De 

Vrieseborch, Hoofdstuk 4 (warming up en cooling down) 

 

Aanbevolen literatuur: 

Handboek: 

- Koolen H. J. (1975), Basisbewegingstherapie theorie, Amsterdam, Agon Elsevier, Hoofdstukken: 1, 

4, 5 en 8 

- Leffelaar E.G. (1973), Compendium basisoefentherapie, Lochem, de Tijdstroom B.V, Hoofdstuk 3: 

lesgeven (algemeen gedeelte) 

- Sonneveld M.H., Sonneveld M.I. (2000), Basisoefeningen Bewegingstherapie, Maarssen, Elsevier 

gezondheidszorg 

 

Websites: 

- www.tartan.nl (loopscholing) 

- http://users.ugent.be/~mmultael/techniek/slagworp.htm (vangen en werpen grote bal) 

- Runinfo.nl (warming-up, rekoefeningen) 

- www.teach2care.be/content_docs/081030104909.ppt (looppatroon/analyse) 

- heijkoop-hardloopbegeleiding.nl/hardlopen/trainen (basismotorische eigenschappen) 

- http://www.brianmac.co.uk 

 

Didactische werkvorm(en): 

Practica, oefenzittingen. 

 

Voorwaarde voor afleggen van tentamen: 

De student mag deelnemen aan het praktijktentamen (zowel regulier als in de hertentamenperiode) als 

hij/zij minimaal 75% van alle sessies heeft gevolgd (zie OER). 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: 

modaliteit 

 Practicum: met schriftelijke voorbereiding 

 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de tentamenperiode 

 Evaluatie buiten reguliere tentamenperiode 

Evaluatievorm: soort  Take-home 

 Oefening met beoordeling 

Toelichting Cijferbepaling: 

Elke student dient twee opdrachten rond de leerstof die waargenomen werd in 

de praktijklessen uit te voeren op vier proefpersonen (elk 2 x 15 minuten). 

 

Voor praktijk dient een ≥ 5,5 gehaald te zijn. 

 

 

http://www.tartan.nl/
http://users.ugent.be/~mmultael/techniek/slagworp.htm
http://www.teach2care.be/content_docs/081030104909.ppt
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2.8 Introductie Fysiotherapie 

Semester en studiefase BI - 1e semester   

ECTS 2 

Contacturen 31 (incl. 7u pre-klinische stage) 

Docent(en) R. Mohan-Basantram, MSc 

J. van Keeken, BPT 

Discipline  Fysiotherapeutisch Onderzoek en Behandelen: 

Musculoskeletaal systeem 

 

Vakonderdelen: 

- Fysiotherapie Algemeen 

- Preklinische stage I 

 

Algemeen:  

In dit vak worden onderwerpen zoals gezondheid en de gezondheidszorg in Suriname, de 

ontstaansgeschiedenis van fysiotherapie, het beroep van fysiotherapeut, de beroepshouding en alle 

aspecten betreffende dit beroep behandeld. Onderdeel van dit vak is ook een eendaagse preklinische stage.   

 

Voorkennis:   

Geen..    

 

2.8.1 Fysiotherapie Algemeen   

Semester en studiefase BI - 1e semester   

Contacturen 14 

Docent(en) R. Mohan-Basantram, MSc 

J. van Keeken, BPT 

 

Leerdoelen:  

Bij het voltooien van dit vak is de student in staat:   

- De evolutie van fysiotherapie en in het bijzonder de ontwikkeling daarvan in Suriname te kunnen 

beschrijven.  

- Het beroepsprofiel van de fysiotherapeut met alle aspecten betreffende het beroep kunnen herkennen 

en de kwaliteiten van een goede fysiotherapeut kunnen opsommen. 

- Nationale en internationale organisaties die relevant zijn voor de fysiotherapie op te sommen. 

- De positie van de fysiotherapeut binnen het gezondheidszorgsysteem te omschrijven. 

- De werkgebieden van de fysiotherapeut te omschrijven. 

- Ethische principes zoals aangegeven door de WCPT te benoemen.  

 

Vak inhoud:  

De onderwerpen die behandeld worden zijn:  

- De eigenschappen van de fysiotherapie student 

- Kennismaking met het curriculum en reglementen 

- Begripsbepaling gezondheid en gezondheidszorg  

- Begripsbepaling fysiotherapie  

- Plaats fysiotherapie in de gezondheidszorg  
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- Geschiedenis van de fysiotherapie, algemeen en in Suriname  

- Werkgebieden van de fysiotherapeut  

- Preventie, reactivering en revalidatie  

- Vakorganisaties en internationale relaties  

- Ethiek, normen en waarden voor een fysiotherapeut   

- Regelgeving omtrent Fysiotherapie in Suriname 

- Toekomst van de fysiotherapie  

- Voorbereiding pre-klinische stage I ( zie pre-klinische stage syllabus)  

 

Literatuur:  

Verplichte literatuur:   

- Power point presentaties van de docent 

- Ethical Principles, World Confederation of Physical Therapy (www.wcpt.org) 

- Beroepsprofiel fysiotherapeut 2014, Surinaamse KNFG 

- Artikel: Holistische mensvisie 

 

Aanbevolen literatuur:   

Collegemateriaal  

 

Didactische werkvorm(en):  

Interactieve hoorcolleges  

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen:  

Geen.   

 

2.8.2 Preklinische stage I 

Semester en studiefase B1 - 1e semester 

Contacturen 7 

Docent(en) Stagebegeleiders en Stagecoördinator 

 

Algemeen: 

Bij het vak Introductie Fysiotherapie wordt het werkveld van de fysiotherapeut reeds belicht. De 

student(e) krijgt de nodige informatie over de competenties van de fysiotherapeut en de rol binnen de 

gezondheidszorg. Gedurende één dag krijgt de student(e) de gelegenheid het werk van een fysiotherapeut 

te observeren. Hiervoor mag hij/zij meelopen met een fysiotherapeut en meekijken binnen de klinische 

of poliklinische fysiotherapie.  Gezien hij/zij in het eerste jaar nog geen fysiotherapeutische 

vaardigheden heeft geleerd die uitgevoerd kunnen worden mag de student(e) alleen observeren. De 

student(e) mag slechts bij eenvoudige handelingen, zoals een transfer bij patiënten, assistentie verlenen 

onder volledige supervisie van de stagebegeleiders.   

 

Voorkennis:  

De stage borduurt voort op kennis verworven in het onderdeel: Fysiotherapie Algemeen.  

 

Leerdoelen:  

- De student(e) kan een duidelijke weergave doen van zijn/haar observatie van de praktijk op basis van 

gestelde vragen.  
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- De student(e) kan de opgedane kennis binnen het vak introductie fysiotherapie relateren aan de 

observatie van de praktijk.  

 

Literatuur: Niet van toepassing. 

 

Didactische werkvorm(en): praktijk 

 

Voorwaarde voor het lopen van de stage: Niet van toepassing. 

 

Toetsing en cijferbepaling:  

- De stagebegeleiders tekenen voor aanwezigheid in het stageboekje.  

- De docent van 'Introductie Fysiotherapie' beoordeelt de observatie opdracht en geeft in het 

stageboekje aan wanneer de opdracht is voldaan. Er wordt geen cijfer verbonden aan dit verslag. Het 

cijfer voor het vak introductie fysiotherapie wordt pas bekrachtigd indien de student(e) aan deze 

opdracht heeft voldaan. 

- Indien de student vanwege ziekte de stage niet kan bijwonen dient de student(e) dat op de dag van de 

stage te melden aan de stage coördinator en de stagebegeleiders. Binnen 5 werkdagen dient de 

student(e) een attest te overleggen aan de stagecoördinatoren. Er zal voor de student een inhaalstage 

ingeroosterd worden binnen hetzelfde collegejaar.  

 

Toetsing en eindcijferbepaling:  

Te preciseren elementen   Omschriijving 

 

Evaluatievorm: modaliteit  

 

 Schriftelijk   

 

Evaluatievorm: tijdstip  

 

 Tijdens de examenperiode   

 Evaluatie buiten gewone examenperiode (pre-klinische stage I)  

 

Evaluatievorm: soort  

 
 Gesloten boek                 

 

Toelichting Toetsing  

De toetsing geschiedt aan de hand van  het schriftelijk tentamen. Het 

cijfer wordt bekrachtigd na inlevering van de opdracht behorende bij 

de pre-klinische stage I. 

 

Het vak is voldaan als er een cijfer van ≥ 5.5 wordt behaald voor het 

schriftelijk tentamen.  
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2.9 Preklinische & klinische vaardigheden 

Studiefase en semester  BI - 1e semester 

ECTS 3.5 

Contacturen 34 

Docent(en) I. de Boer, BPT  

drs. E. Rijkaard 

R. Mohan-Basantram, MSc 

Discipline P&KV  

 

Vakonderdelen: 

- EHBO  

- Tiltechnieken 

 

Algemeen: 

Tijdens EHBO worden er theoretische en praktische vaardigheden aangeleerd voor het geven van 

eerstehulpverlening en basic life support. 

Bij het onderdeel tiltechnieken worden basisprincipes betreffende tiltechnieken behandeld in het 

bijzonder de kennis en vaardigheden m.b.t. methoden en technieken bij het tillen en/of verplaatsen van 

personen/lasten. 

 

Voorkennis: 

Er is geen specifieke voorkennis vereist voor dit vak. 

 

Eindcijferberekening: 

Theorie en praktijktentamen (OSCE). Voor elk onderdeel wordt een cijfer tussen 1 en 10 gegeven.  

Het cijfer wordt als volgt bepaald: 1x theorie + 2x OSCE/3.  

Het EHBO-cijfer dient ≥5.5 te zijn 

Voor zowel theorie als praktijk onderdelen dient er een voldoende gehaald te zijn (5.5 of meer). 

 

Bij het halen van één vakonderdeel (≥ 5.5) tijdens de reguliere tentamenperiode, zal de student 

vrijstelling krijgen voor dat vakonderdeel tijdens de her tentamenperiode. 
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a) EHBO  

Studiefase en semester  BI - 1e semester 

ECTS 2 

Contacturen 20 

Docent(en) I. de Boer, BPT  

drs. E. Rijkaard 

 

Leerdoelen: 

De student zal aan het eind van dit vak de volgende leerdoelen bereikt hebben: 

- De student kan de vitale functies zoals ademhaling, bewustzijn en circulatie controleren. 

- De student kan de luchtwegen beoordelen op obstructie en zo nodig vrijmaken / vrijhouden.  

- De student kan de verschillende typen bloedingen onderscheiden en zijn handelingen daarop 

afstemmen. 

- De student kan eerste hulp verlenen bij bewusteloosheid, flauwvallen, hyperventilatie en botbreuken 

of ontwrichtingen. 

- De student kan zelfstandig een reanimatie uitvoeren. 

- De student kan dek-, snel-, stomp- en drukverbanden aanleggen en controleren. 

- De student kan de situatie evalueren en het slachtoffer indien nodig transporteren naar veiligheid. 

 

Vakinhoud: 

In dit vak worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- Ademhalingsstoornissen 

- Bewusteloosheid  

- Bloedingen  

- Vitale functies - controle bewustzijn, ademhaling en circulatie 

- Stabiele zijligging 

- De belangrijkste punten van de eersthulpverlening  

- Flauwte en shock 

- Verstuiking en ontwrichting 

- Botbreuken 

- EH verlening bij flauwvallen, verstikking, arteriële bloedingen, fracturen en verstuikingen 

- Cardiovasculaire resuscitatie 

- Reanimatie - cardiopulmonaire resuscitatie, mond-op-mond beademing, hartmassage 

- Hulpmiddelen en verbanden  

- Wonden en infectie  

- Bijzondere verwondingen 

- Verbranding 

- Wonden en bloedingen – Het aanleggen van een dek-, snel-, druk-, stompverband 

- Transport - via brancard, met twee hulpverleners, via de Rautekgreep 

 

Literatuur 

Verplichte literatuur: 

P&KV logboek EHBO 
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Aanbevolen literatuur: 

- Het oranje kruisboekje, laatste editie. 

- European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005. Section 2: Adult basic life support. 

Resuscitation (2005) 67S1, S7-S23. Website: www.erc.edu 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcollege, practicum. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 
75% aanwezigheidsplicht bij de colleges. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de tentamenperiode  

 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk   

 Practicum 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

 Oefening met beoordeling 

Toelichting Cijferbepaling:  

Tentamencijfer tussen 1.0 en 10, waarbij 5.5 of hoger als voldoende wordt 

aangemerkt. 

 

  

 

 

  

http://www.erc.edu/
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b) Tiltechnieken 

ECTS 1.5 

Contacturen 14 

Docent(en) R. Mohan-Basantram, MSc 

 

De student zal aan het eind van dit vak de volgende leerdoelen bereikt hebben: 

- De student kan de basisprincipes omtrent hef- , til- en verplaatsingstechnieken beschrijven, uitvoeren 

en aanpassen aan de mogelijkheden en/of beperkingen van de persoon (of eigenschappen van de last), 

de beschikbare hulp(middelen) en de omgeving. 

- De student demonstreert basis hef-, til- en verplaatsingstechnieken waarbij de veiligheid van de 

persoon of last en de student gewaarborgd is. 

- De student kan de correcte afwegingen maken bij elke transfer van de patiënt / last met betrekking tot 

belastbaarheid van zichzelf, de patiënt / last.  

- De student kan beargumenteren of er helpers en / of hulpmiddelen nodig zijn bij de transfers. 

- De student kan de transfersituatie beoordelen naar optimale (omgevings)voorwaarden om de veiligheid 

te waarborgen.  

- De student is zich bewust van zijn eigen lichaamshouding, conditie, kleding en schoeisel, en kan aan 

de hand daarvan afwegen welke transfertechniek het meest geschikt is in deze situatie.  

- De student kan elke transfer kritisch evalueren op lichaamsmechanica, eventueel gemaakte fouten en 

welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.  

 

 

Vakinhoud: 

In dit vak worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- Praktijk tiltechnieken 

- Lichaamshouding / mechanica  

- Tilnormen en principes  

- Patiënt - hulpverlener relatie 

- Transfers in en uit bed 

- Hulpmiddelen bij transfers 

 

Literatuur 

Verplichte literatuur: 
Hand-outs van de docent gebasseerd op P&KV logboek tiltechnieken. 

 

Aanbevolen literatuur: 

Geen. 

 

Didactische werkvorm(en): 

Practicum. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 
De student moet minimaal 75% van alle practica colleges gevolgd hebben. 
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Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens tentamenperiode 

 

Evaluatievorm: modaliteit  Practicum 

Evaluatievorm: soort  de student krijgt opdrachten die hij/zij moet uitvoeren bij een 

proefpersoon. 

 

Toelichting Cijferbepaling:  

Het vak is succesvol afgesloten als het eindcijfer ≥ 5.5 is. 
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2.10 Biochemie 

Studiefase en semester  BI - 2e semester 

ECTS 6 

Contacturen 56 

Docent Prof. Dr. M.R. Adhin 

Discipline Biochemie 

 

Algemeen: 
In het onderdeel Enzymologie worden de vorm en werking van enzymen en hun rol in de metabole 

processen bestudeerd. In het onderdeel Metabolisme wordt de structuur, organisatie, functie, synthese, 

afbraak en regulatie van biomoleculen belicht. 

In het onderdeel Moleculaire Biochemie worden de moleculaire processen die ten grondslag liggen van 

humane ziektebeelden behandeld en de toepassing van moleculaire technieken in de praktijk wordt 

geïntroduceerd. Een kort demonstratiepracticum verschaft inzicht in de (bio)chemische processen. 

 
Voorkennis: 

De tentamenstof van het vak Algemene Chemie (BI-1).  

 
Leerdoelen: 

- De student kan de katalytische structuur en functie van enzymen beschrijven. 

- De student kan de basisprincipes van enzymwerking en de werking van irreversibele en reversibele 

remmers weergeven. 

- De student kan de grafische weergave van enzymkinetiek interpreteren, ingeval van simpele variabelen 

zoals pH, temperatuur, remmers.    

- De student is in staat de algemene chemische principes in de biochemie te gebruiken voor eenvoudige 

toepassingen. 

- De student kan de basisprincipes van het verbruik en de opbrengst van energie uitleggen. 

- De student kan de hoofdstappen aangeven van belangrijke metabole processen. 

- De student kan aan de hand van een casus uitleggen wat de effecten zijn van een maaltijd, vasten of 

intensieve oefening op het koolhydraat, eiwit en vetmetabolisme. 

- De student kan de basisbegrippen in de centrale processen replicatie, transcriptie en translatie 

beschrijven. 

- De student kan beredeneren wat het effect is van verschillende eenvoudige regulatiemechanismen op 

de genexpressie. 

- De student kan het verband leggen tussen een mutatie en het ontstaan en de manifestaties van bekende 

moleculaire aandoeningen z.a. Thallesemie, Cystische Fibrose, Jicht, Duchenne’s Musculaire 

Dystrofie, Huntingtons Disease, Kanker. 

- De student kan begrippen als klonen, recombinant DNA technologie en genetic engineering aan de 

hand van een voorbeeld in grote lijnen uitleggen. 
 
 

Leerdoelen demonstratie practicum: 

- De student kan resultaten interpreteren van simpele laboratorium experimenten.  
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Vakinhoud: 

De onderwerpen die tijdens dit vak aan de orde komen zijn:  

A. Enzymologie: 

 Enzymwerking, active-site en affiniteit 

 Effecten op de enzymatische activiteit z.a.: pH en temperatuur 

 Substraatspecificiteit van enzymen 

 Michaelis-Menten kinetiek 

 Enzym-kinetiek in aanwezigheid van remmers (irreversibel, reversibel, competitief) 

 

B. Metabolisme: 

 Overview van het intermediair metabolisme 

 Bio-energetische principes 

 De glycolyse 

 De citroenzuurcyclus 

 Oxidatie-reduktie reakties en het elektronentransport 

 Vetzuur oxidatie 

 Gluconeogenese 

 Glycogeenmetabolisme 

 Aminozuurafbraak 

 Ureum-cyclus 

 Exercise 

 Nutrition 

 

C. Moleculaire Biochemie: 

 De genetische informatiestroom 

 DNA-organisatie, replicatie en herstel 

 Transcriptie en Post-transcriptionele modifikaties o.a RNA-splicing 

 Translatie (Eiwitbiosynthese) 

 Regulatie van de Genexpressie 

 Genetic Engineering 

 Capita Selecta o.a Virussen, Kanker, Jicht, Cystic Fibrosis, Duchenne 

 

 

Literatuur 

Verplichte literatuur: 

-    Adhin M.R. (2011) Moleculaire Biologie MPT [powerpoint presentatie] (verkrijgbaar op het 
Faculteitsbureau) 

-     Adhin M.R. (2011) Enzymologie MPT 1,2,3 [powerpoint presentatie] (verkrijgbaar op het 
Faculteitsbureau) 

-    Grunberg M & Adhin M.R (2016) Metabolisme MPT [powerpoint presentatie] (verkrijgbaar op het 

Faculteitsbureau 
- Labadie Bracho M. & Adhin M.R. (2017) Moleculaire Biologie [powerpoint presentatie] (verkrijgbaar 

op het Faculteitsbureau) 
-    Murray R. et. Al. (2012) “Harper’s Biochemstry” 29 th. Ed. Hfdst. 7 ,8, 9 ,11,13,16-23, 25-28, 31, 

33, 34-39, 43, 44. 
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Aanbevolen literatuur: 
Geen. 

 
Didactische werkvorm(en):   
Hoorcollege, Interactief onderwijs met leeropdrachten (Problem based learning), practicum. 
 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 
De prakticumsessies dienen te zijn gevolgd.. 

 
Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode  

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk 

 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

Toelichting Cijferbepaling:  

Tentamencijfer tussen 1.0 en 10, waarbij 5.5 of hoger als voldoende wordt 

aangemerkt.  
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2.11 Anatomie II: Bovenste Extremiteit & Romp 

Studiefase en semester BI - 2e semester 

ECTS 6 

Contacturen 65 

Docent(en) A. Jarbandhan, MSc, PT 

Discipline Anatomie 

 

Vakonderdelen: 

- Anatomie II: Bovenste Extremiteit & Romp: Theorie 

- Anatomie II: Bovenste Extremiteit & Romp: Praktijk 

 

Vakomschrijving: 

In het vak Anatomie II: Bovenste Extremiteit & Romp krijgt de student de algemene anatomie van de 

bovenste extremiteiten, de romp en de wervelkolom; d.w.z. de osteologie, arthrologie en myologie. Tijdens 

de praktijklessen leert de student anatomische structuren van de bovenste extremiteit en de romp te 

ontleden door de huid van de levende mens heen d.m.v. onder andere palpatietechnieken en projectie op 

de huid. 

Voorkennis:  

Dit vak borduurt voort op de vakken biologie en scheikunde op het niveau van het Voorbereidend 

Wetenschappelijk Onderwijs (VWO). 

Het is sterk aan te bevelen dat studenten het vak Anatomie I: Onderste extremiteit eerst volgen.   

Eindcijferbepaling: 

Het eindcijfer voor Anatomie II wordt bekomen door het gewogen gemiddelde (praktijk 1/3e, theorie 2/3e) 

van de scores van de verschillende vakonderdelen te nemen. 

Kortom het eindcijfer wordt als volgt bepaald: 

Praktijk (x1) + theorie (x2) 

                    3 

 

Het vak is voldaan als een cijfer van ≥ 5.5 is behaald. Voor wat betreft praktijk: Bij een voldoende blijft 

het cijfer gelden voor 1 collegejaar. 

 

Voor het hertentamen geldt dat elk tentamen (hetzij tentamen practicum of theoretisch) los staat op 

zichzelf en elk vakonderdeel opnieuw gedaan moet worden indien de student een onvoldoende scoort. 

Tentamencijfer tussen 1.0 en 10, waarbij 5.5 of hoger als voldoende wordt aangemerkt. Bij een 

voldoende van één vakonderdeel, blijft het cijfer gelden voor 1 collegejaar. 
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a. Anatomie II: Bovenste Extremiteit & Romp: Theorie 

 

 

Leerdoelen: 

- De student is in staat om de functie, aanhechtingsplaatsen, innervatie en vascularisatie van spieren van 

de bovenste extremiteit, de romp en de wervelkolom te beschrijven en uit te leggen.  

- De student is in staat om de functie, kop en kom van de gewrichten van de bovenste extremiteit, de 

romp en de wervelkolom te beschrijven en uit te leggen.  

- De student is in staat aan de hand van casussen de spierwerking en gewrichtsbelasting te herkennen en 

in eigen woorden uit te leggen bij normale menselijke bewegingen en houdingen van de bovenste 

extremiteit, de romp en de wervelkolom. 

- De student is in staat om zijn kennis over de anatomie van het bovenste extremiteit, romp en 

wervelkolom van het menselijk lichaam te onderbouwen door deze te vergelijken met relevante 

wetenschappelijke literatuur. 

 

Vakinhoud: 

In dit onderwijseenheid worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- Naam, range of motion (AROM) en functie van de gewrichten van de bovenste extremiteiten, 

wervelkolom en romp. 

- Aanhechtingsplaatsen en functie van spieren van de bovenste extremiteiten, wervelkolom en romp. 

- De vascularisatie van botten, gewrichten en spieren van de bovenste extremiteiten, wervelkolom en 

romp. 

- De innervatie van de spieren van de bovenste extremiteiten (plexus brachialis en perifere zenuwen). 

- Topografie van bloedvaten, zenuwen en spieren van de bovenste extremiteiten, wervelkolom en romp. 

 

Literatuur 

Verplichte literatuur: 

- Hand-outs van docent A. Jarbandhan tijdens de hoorcolleges en practica (online versies beschikbaar 

op moodle). 

- Lohman, A. H.M (2008), Vorm en beweging, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, hoofdstuk 3 (behalve 

pg 93-94), hoofdstuk 6 (pg 347-350, pg 353-358) en hoofdstuk 4. 

- Gerritsen, B., Heerkens Y.(1986), Anatomie in vivo van het bewegingsapparaat, Reed business, 

paragraaf 3.1-3.5, 3.7.1, 3.7.2, 3.8, 5.1-5.9. 

- Recente literatuur gehaald uit o.a. Journal of Anatomy, Journal of Bone and Joint Surgery, Elsevier 

enz. dat elk jaar veranderd, afhankelijk van het onderwerp dat benadrukt wordt door de docent. 

 

 

 

 

 

ECTS 4 

Contacturen 37 

Docent(en) A. Jarbandhan, MSc, PT 
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Aanbevolen literatuur: 

- Bohn Stafleu van Loghum (2006), Sobotta: atlas van de menselijke anatomie; Deel 1 Hoofd, hals, 

bovenste extremiteit, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, Third edition, pg. 1-31 en 157-257.  

- Bohn Stafleu van Loghum (2006), Sobotta: atlas van de menselijke anatomie; Deel 2 Romp, organen, 

onderste extremiteit, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, Third edition, pg. 1-40 en 46-51. 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcolleges. 

 

Voorwaarden voor afleggen van tentamen: 

Voor deelname aan het tentamen van dit vakonderdeel zijn er geen specifieke voorwaarden verbonden. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode  

Evaluatievorm: 

modaliteit 

 Schriftelijk 

 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

Toelichting Cijferbepaling:  

Het tentamen voor dit vakonderdeel duurt maximaal drie uren en bestaat uit 

gesloten ja/neen stellingen (een score van 75% correct is equivalent aan het 

cijfer 5.5) en tekeningen OF open vragen en tekeningen. 

Voor het hertentamen geldt datdit vakonderdeel los staat op zichzelf en het 

opnieuw gedaan moet worden indien de student een onvoldoende scoort. 

Tentamencijfer tussen 1.0 en 10, waarbij 5.5 of hoger als voldoende wordt 

aangemerkt. 
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b. Anatomie II: Bovenste Extremiteit & Romp: Praktijk  

 

 

Leerdoelen: 

- De student is in staat in vivo de anatomische oriëntatiepunten van de bovenste extremiteit, de romp 

en de wervelkolom te palperen en anatomische vlakken te herkennen. 

- De student is in staat om het verband tussen vorm, lokalisatie en functie van de structuren van het 

bovenste extremiteit, romp en wervelkolom uit te leggen. 

- De student is in staat palpatie van spieren, pezen, myotendinogene en osteotendinogene overgangen, 

botstructuren van de bovenste extremiteit, romp en wervelkolom uit te voeren. 

 

Vakinhoud: 

In dit onderwijseenheid worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- Technieken voor anatomie in vivo (oppervlakte anatomie, inspectie, palpatie, projectie op de huid door 

te tekenen met een huidschrijver) toepassen op de bovenste extremiteit, de romp en de wervelkolom. 

- Anatomie in vivo van botstructuren, spieren, bloedvaten en zenuwen van de bovenste extremiteit, de 

romp en de wervelkolom.  

 

Literatuur 

Verplichte literatuur: 

- Hand-outs van docent A. Jarbandhan tijdens de hoorcolleges en practica (online versies beschikbaar 

op moodle). 

- Lohman, A. H.M (2008), Vorm en beweging, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, hoofdstuk 3 

(behalve pg 93-94), hoofdstuk 6 (pg 347-350, pg 353-358) en hoofdstuk 4. 

- Gerritsen, B., Heerkens Y.(1986), Anatomie in vivo van het bewegingsapparaat, Reed business, 

paragraaf 3.1-3.5, 3.7.1, 3.7.2, 3.8, 5.1-5.9. 

- Recente literatuur gehaald uit o.a. Journal of Anatomy, Journal of Bone and Joint Surgery, Elsevier 

enz. dat elk jaar veranderd, afhankelijk van het onderwerp dat benadrukt wordt door de docent. 

 

Aanbevolen literatuur: 

- Bohn Stafleu van Loghum (2006), Sobotta: atlas van de menselijke anatomie; Deel 1 Hoofd, hals, 

bovenste extremiteit, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, Third edition, pg. 1-31 en 157-257. 

- Bohn Stafleu van Loghum (2006), Sobotta: atlas van de menselijke anatomie; Deel 2 Romp, 

organen, onderste extremiteit, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, Third edition, pg. 1-40 en 46-51. 

 

Didactische werkvorm(en): 

Practica. 

 

ECTS 2 

Contacturen 28 

Docent(en) A. Jarbandhan, MSc, PT 
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Voorwaarden voor afleggen tentamen: 

Voor deelname aan het tentamen van dit onderwijseenheid geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 

75%. Bij het niet hebben voldaan aan deze eis, wordt de student uitgesloten van deelname aan het 

practicum onderdeel van het tentamen. De student mag de practica colleges inhalen in zijn/haar eigen tijd 

en dan bij de hertentamens deelnemen aan het praktijk tentamen. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode  

 

Evaluatievorm: 

modaliteit 

 Practicum 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek 

Oefening met beoordeling 

 

Toelichting Cijferbepaling:  

Het practicum tentamen duurt 30 min per student, waarbij alle onderdelen 

zoals aangegeven bij de vakinhoud getentamineerd worden. Voor het 

hertentamen geldt datdit vakonderdeel los staat op zichzelf en het opnieuw 

gedaan moet worden indien de student een onvoldoende scoort. 

Tentamencijfer tussen 1.0 en 10, waarbij 5.5 of hoger als voldoende wordt 

aangemerkt. Bij een voldoende van één vakonderdeel, blijft het cijfer gelden 

voor 1 collegejaar. 
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2.12 Fysiologie 1: Algemeen en Musculoskeletaal 

Studiefase en semester BI – 2e semester 

ECTS 6 

Contacturen 56 

Docent(en) J. de Vries, MSc 

M. Bersaoui, MSc 

Discipline   Fysiologie 

 

Algemeen: 

Fysiologie houdt zich bezig met de normale levensverrichtingen van organismen, in dit geval de mens. 

Tijdens dit onderdeel van de fysiologie maakt de student kennis met het functioneren van de cel, 

celorganellen en celonderdelen zoals de membraan. Verder wordt er gekeken naar de functie van spieren 

en daarmee samenhangende weefsels zoals de zenuwen. 

 

Voorkennis:  

Dit vak borduurt voort op het vak Celbiologie en histologie: de morfologie van de cel, celmembraan, 

morfologie van verschillende typen spier- en zenuwweefsel, morfologie van de synaptische spleet en 

motorische eindplaat. 

 

Leerdoelen: 

De student zal aan het eind van dit vak de volgende leerdoelen bereikt hebben: 

- De student kan de verdeling van vloeistof compartimenten in het lichaam reproduceren en de functie 

ervan aanduiden. 

- De student kan de energiehuishouding van de cel beschrijven. 

- De student kan de transportprocessen over biologische membranen, waaronder celmembranen en 

epithelen formuleren. 

- De student kan de communicatie tussen cellen onderling, cellen en weefsels en weefsels onderling 

beschrijven. 

- De student kan de elektrische processen in exciteerbaar weefsel zoals neuronen en spieren uitleggen. 

- De student kan de contractieprocessen in skelet-, hart- en gladspierweefsel uitleggen en met elkaar 

vergelijken. 

- De student kan de neuromusculaire signaaloverdracht beschrijven. 

- De student kan de lengte-, spanningsrelatie en belastinginkorting van spierweefsel weergeven en 

uitleggen. 

 

Vakinhoud: 

Tijdens dit vak worden de volgende onderdelen behandeld: 

- Vloeistofcompartimenten 

- Diffusie, osmose en actief transport 

- Transport over epitheel 

- Celvolumeregeling  

- Rustmembraanpotentiaal 

- Actiepotentiaal 

- Contractie mechanismen van dwarsgestreept en glad spierweefsel 

- Chemomechanische transductie 
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- Excitatie contractie koppeling 

- Verband tussen lengte en contractie(snelheid) 

- Belasting en spanningsontwikkeling 

- Spierspoeltjes 

- Neuro-neuronale en neuromusculaire transmissie 

- EPP, EPSP en IPSP 

 

Literatuur 

Verplichte literatuur: 
- Hall, J. & Guyton, A.C. (laatste editie). Medical Physiology. Philadelphia, W.B. Saunders Company, 

hoofdstuk 1 t/m 8 

- Powerpoints en opdrachten van de docent 

- Studentpresentaties  

- Moodle / multimedia 

 

Aanbevolen literatuur: 

- Boron, W. F. & Boulpaep, E. L. (laatste editie). Medical Physiology. Hoofdstuk 1 t/m 9 

 

Didactische werkvorm(en):  
Interactieve hoorcolleges, zelfstudie (moodle opdrachten en lesstof), seminarie, probleemgestuurd 

onderwijs. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 
Geen. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: tijdstip  Partiële tentamens met afrondend tentamen 

 Permanente evaluatie 

Evaluatievorm: modaliteit  Mondeling (met schriftelijke voorbereiding)  

 Schriftelijk   

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

 Take-home  

 Presentatie  

 Oefening met beoordeling 

Toelichting Cijferbepaling:  

Minitoetsen moodle: 10% 

Opdrachten / presentaties: 10% 

Eindtentamen: 80% 

Het vak is gehaald bij een totaal cijfer van ≥ 5.5. 
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2.13 Onderzoek en Behandelen Algemeen 1 

Studiefase en semester BI - 2e semester 

ECTS 6 

Contacturen 84 

Docent(en) C. Jakaoemo, MSc 

R. Mohan-Basantram, MSc 

D. Doerdjan, BSc 

R. Surjbali Singh, BSc 

Discipline Fysiotherapeutisch Onderzoek en Behandelen: 

Musculoskeletaal systeem 

 

Algemeen: 

In het vak Onderzoek en Behandelen Algemeen I wordt het theoretisch kader alsook de vaardigheden 

betreffende het diagnostisch fysiotherapeutisch proces behandeld. Voor het praktijkgedeelte worden de 

volgende aspecten van Algemene Klinische onderzoeksmethoden behandeld w.o. observatie, anamnese, 

inspectie, algemene palpatie, antropometrie, basis bewegingsonderzoek I: actief en passief 

bewegingsonderzoek en weerstandsonderzoek).  

 

Voorkennis: 

Studenten worden aanbevolen om het vak Anatomie I: Onderste Extremiteit gevolgd te hebben in het 

eerste semester en het vak Anatomie II: Bovenste Extremiteit & Wervelkolom gelijktijdig te volgen in het 

tweede semester. 

 

Leerdoelen:   

- De student kan het gezondheidsprobleem van de patient kaderen binnen het ICF model  en de 

gezondheidsbeinvloedende factoren herkennen. 

- De student kan de principes van aanmelding en verwijzing weergeven en is in staat een verwijsbrief 

kritisch te beoordelen. 

- De student is in staat om gegevens uit de anamnese, bij een simulatie patient, te categoriseren binnen 

het ICF-model  en op basis hiervan een onderzoeksplan voor te stellen bevattende de meest relevante 

aspecten van het lichamelijk onderzoek. 

- De student is in staat de richtlijnen voor de observatie, anamnese, inspectie, algemene palpatie en 

functie onderzoek (actief en passief onderzoek, weerstandstesten) te benoemen rekening houdend 

met de ICF-classificatie, het biopsychosociaal model en evidence-based practice.  

- De student is in staat de anamnese en het lichamelijk onderzoek (lokaal als regionaal) volgens de 

richtlijnen uit te voeren rekening houdende met de status quo c.q. de klacht en de persoonlijke- en 

culturele omstandigheden van de patient. 

- De student hanteert de juiste handvattingen en beheerst de verschillende uitgangshoudingen voor 

zowel patiënt als therapeut tijdens bovenstaande onderzoekstechnieken.  
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- De student is in staat om de aspecten en bevindingen van de ananmnese en het lichamelijk onderzoek 

te beschrijven en te interpreteren en op basis hiervan hypothesen te vormen die nodig zijn voor het 

opstellen van een behandelplan. 

 

Vakinhoud: 

In het theorie gedeelte worden de volgende onderwerpen besproken: 

● Fysiotherapie in de gezondheidszorg 

● Probleemoplossing binnen het fysiotherapeutisch handelen: methodisch handelen, manieren van 

probleemoplossing, hypothese vorming 

● Gezondheidsbeïnvloedende factoren, lijnen van gezondheidszorg 

● Enkele begrippen zoals professional, proefessioneel gedrag, leek, therapietrouw, 

revalidatie(proces) 

● ICF model en biopsychosociaal model 

● Wetenschappelijk gebaseerd handelen (evidence based practice) 

● Aanmelding, screening en verwijsbrief 

● Klinische vlaggen 

● Belasting en belastbaarheid 

● Anamnese 

● Het fysiotherapeutisch klinisch onderzoek en onderzoeksplan 

● Diagnose en indicatiestelling 

● Introductie tot het klinisch redeneren 

● Het doel van algemen palpatie, uitleg over de richtlijnen en technieken van algemene palpatie 

● Introductie tot behandeling: behandelplan, verslaglegging en kwaliteitsbevordering  

 

In de praktijklessen worden praktische vaardigheden van de volgende onderwerpen aangeleerd: 

● Anamnese volgens het ICF model 

● Observatie 

● Inspectie 

o Algemene en lokale inspectie  

o Inpectie in verschillende aanzichten (dorsaal, ventraal, sagittaal) 

● Algemene Palpatie 

o De plaats van palpatie binnen het vak Onderzoeken en Behandelen 

o De richtlijnen van de palpatie 

o De palpatie van huid, onderhuid, tonus van de spieren 

o De doelen voor de algemene palpatie: het evalueren van de temperatuur, vochtigheid, 

verschuifbaarheid, oppakbaarheid, consistentie van huid en onderhuidsbindweefsel, de algemene 

tonus van de verschillende spiergroepen bepalen en de spierranden kunnen palperen.  

 Antropometrie, bloeddrukmeting 

● Inleiding goniometrie 

● Communicatie en professionele houding ten opzichte van de cliënt/patiënt 
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● Functie onderzoek (actief en passief bewegingsonderzoek en weerstandstesten) rekening 

houdende met uitgangshouding voor zowel patiënt als de werkhouding van de fysiotherapeut, de 

juiste handvattingen en technieken (lege artis), de bevindingen. 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

- Hand-outs van de desbetreffende docenten gebaseerd op de aanbevolen en verplichte literatuur. 

- Boeken:  

 Extremiteiten, Mink A. J. F 

 Palpation techniques, surface anatomy for physical therapists, Hoofdstuk 1 en 8, 2011, Thieme 

publishing group, ISBN 978-3-13-146341-8 

 Boiten J.C.,et al (2017), Diagnostiek in de fysiotherapie: Proces en werkwijze, zevende druk, 

Utrecht, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 

 

Aanbevolen literatuur:  

- Boeken:  

 Magee D.J. (2014), Orthopedic physical assessment, sixth edition, St Louis, Missouri, Elsevier 

Saunders, hoofdstuk 1,15 

 Staes F., Brumagne S., Kinesitherapeutisch onderzoek van onderste extremiteiten en lumbale 

wervelkolom, Leuven, Acco, hoofdstuk 8 – 11 

 Petty N.J., Ryder D., Musculoskeletal examination and assessment, fifth edition, hoofdstuk 1 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoor- of interactieve colleges, practica 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

Voor deelname aan het tentamen van dit vak (zowel regulier als in de hertentamenperiode) is een 

aanwezigheid van 75% van practicum colleges verplicht. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode  

 Permanente evaluatie 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk 

 Practicum 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek 
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Toelichting Cijferbepaling:  

Berekening eindcijfer:  

Regulier theorie tentamen                      (50%) min. 4.0 scoren 

Regulier tentamen praktijk                      (50%) min. 4.0 scoren 

 

- Eindcijferbepaling: geen apart cijfer voor theorie en praktijk toegekend 

- Dit vak is voldaan wanneer minimaal een 4/10 behaald is voor het 

regulier theorie en/of het regulier praktijk tentamen en een eindcijfer 

van ≥5.5 behaald is. 

- Indien het eindcijfer ≤5.4 en/of het regulier theorie/praktijk cijfer <4.0, 

dan dient de student het volledig tentamen opnieuw te maken. Indien 

na de hertentamens het eindcijfer nog steeds ≤5.4 is, dienen alle 

onderdelen opnieuw gemaakt te worden in het volgend collegejaar.  

 

Toetsing 

Het regulier theorietentamen voor het vak “Onderzoek en Behandelen 

Algemeen I” wordt bepaald door een drie uur durend tentamen bestaande 

uit verschillende typen vraagstellingen. Zo zijn er zowel open vragen, 

casus en meerkeuzevragen rond de leerstof die behandeld werd tijdens de 

theorielessen. 

 

Het regulier praktijktentamen voor het vak “Onderzoek en Behandelen 

Algemeen I” omvat maximaal 5 stations waar studenten afhankelijk van 

het onderdeel min. 15 tot max. 30 minuten de tijd krijgen om een station 

met een simulatiepatiënt/proefpersoon te voltooien. Er is vooraf een 

voorbereidingsstation van min.20 minuten. 

De examinator maakt hierbij gebruik van een beoordelingslijst. 
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2.14  Research I 

Semester 2 

ECTS 2.5 

Contacturen 24 

Docent(en) Cherise Beek BSc MPH /  

Ingrid Krishnadath, MD MPH, PhD 

 

Vakonderdelen: 

a. Research 1a: Epidemiologie I 

b. Research 1b: Biostatistiek I 

 

Toetsing en cijferbepaling: 
 

Te preciseren elementen  

Evaluatievorm: modaliteit    Schriftelijk 

Evaluatievorm: tijdstip   Tijdens de examenperiode 

Evaluatievorm: sort   Gesloten boek 

Toelichting (Cijfer Examen Reseach 1a + Cijfer Examen Reseach 1b)/2 

(minimaal cijfer voor elk deel = 5.5) 
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a. Research 1A: Epidemiologie I 

 

Semester 2 

ECTS 1.5 

Contacturen 12 

Docent(en) Cherise Beek BSc MPH / Krishnadath I, 

MD MPH, PhD 

 

Algemeen 

De student dient inzicht te krijgen in medisch wetenschappelijk onderzoek dat de grondslag vormt van 

“evidence based” handelen, zowel preventief als curatief, in de gezondheidszorg.  

 

Voorkennis:  

Studenten hebben kennis op het niveau van het secundair onderwijs (VWO). 

 

Leerdoelen: 

Aan het eind van de cursus heeft de student: 

- inzicht in de algemene epidemiologische concepten, zoals frequentiematen, studie modellen 

(case-control studies, cohort studies, experimenten) 

- de capaciteit om kritsich een situatie te observeren en een hypothese te formuleren op grond van 

reëele situaties 

- kent het verschil tussen een hypothese en een onderzoeksvraag 

- kennis van verschillende types research en basis epidemiologische onderzoek modellen. 

  

Vakinhoud: 

Aan de orde komen: geschiedenis van de  epidemiologie, definities van  rates en ratio’s, morbiditeits en 

mortaliteitsmaten, gestandaardiseerde graden, dekkingsgraden,  en beschrijvende en analytische 

epidemiologische studies. Tevens komen aan de orde de definitie, en interpretatie van odds ratio en 

relative risk; de basis componenten van de onderzoeksvraag (PICOT). Het identificeren en toepassen 

van analytische studies met bijbehorende associatie maten.  

 

Literatuur  

Verplichte literatuur: 

- Outline van de leerstof wordt aan de hand van powerpoint presentaties verstrekt. 

 

Aanbevolen literatuur: 

- L.M. Bouter, M.C.J.M. van Dongen. “Epidemiologisch onderzoek” 

- Kenneth J. Rothman, Sander Greenland , Timothy L. Lash “Modern Epidemiology  

- Leon Gordis, “Epidemiology” 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcolleges,opdrachten, oefeningen, praktijkopdrachten en klassikale discussie. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen 

80% ingediende huiswerkopdrachten 

 

http://www.amazon.com/Kenneth-J.-Rothman/e/B001IGJMOA/ref%3Dntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref%3Dntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&amp;sort=relevancerank&amp;search-alias=books&amp;ie=UTF8&amp;field-author=Sander%20Greenland
http://www.amazon.com/s/ref%3Dntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&amp;sort=relevancerank&amp;search-alias=books&amp;ie=UTF8&amp;field-author=Timothy%20L.%20Lash
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Toetsing en cijferbepaling 

Individueel schriftelijk tentamen   

Een cijfer van minimaal 5.5 is nodig om te slagen voor dit vak. 
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b.  Research 1b : Biostatistiek I 

Semester 2 

ECTS 1 

Contacturen 12 

Docent(en) I. Krishnadath, MD MPH, PhD 

 

Algemeen 
De student kan basis statistische begrippen toepassen bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. 

 

Voorkennis:  

Studenten hebben kennis op het niveau van het secundair onderwijs (VWO). 

 

Leerdoelen: 

- De student weet wat de karakteristieken  zijn van verschillende typen variabelen 

- De student is in staat om frequentie en spreidingsmaten te berekenen voor verschillende typen 

variabelen. 

- De student weet wat bedoeld wordt met nulhypothese (H0) en het toetsen van hypothesen in de 

statistiek. 

- De student kan statistische testen toepassen en interpreteren voor de vergelijking van de 

frequentie/proportie en spreidingsmaten van verschillende typen variabelen ( Student T- toets, 

ANOVA, Chi kwadraat toets). 

- De student kan associaties tussen verschillende variabelen bepalen en interpreteren (correlatie 

coeffeint, Odds ratio) 

- De student kan verschillende steekproef methodes aangeven voor verschillende typen van onderzoek 

en steekproefgrootten berekenen. 

 

Vakinhoud: 

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: descriptieve statistieken (frequentie, mediaan, modus, 

percentiel, gemiddelde, standaarddeviatie, spreiding, skewness, proporties) en analytische statistieken 

(hypothese testen, testen voor variantie analyse, Chi kwadraat test, correlatie coefficient, Odd ratio, 

95% confidentie interval, p-waarde). 

 

Literatuur  

Verplichte literatuur: 

- Reader, samengesteld door de docent en jaarlijks ge-update. 

 

Aanbevolen literatuur : 

- Wayne W. Daniel, Biostatistics, A Foundation for Analysis in the Health Sciences, Georgia State 

University, 8th edition, 

- Doughlas G. Altman, Practical Statistics for Medical Research, 1st edition, 1991 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcolleges, opdrachten, oefeningen, praktijkopdrachten,  en klassikale presentatie. 

 



Studiegids Bachelor Fysiotherapie 2019-2020 Page 67 
 

Voorwaarde voor afleggen tentamen 

80% Ingediende huiswerkopdrachten 

 

Toetsing en cijferbepaling 

Individueel schriftelijk tentamen   

Een cijfer van minimaal 5.5 is nodig om te slagen. 
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2.15 Massage 

Studiefase en semester BI - 2e semester 

ECTS 3 

Contacturen 28 

Docent(en) R. Mohan-Basantram, MSc 

J. van Keeken, BPT 

Discipline Fysiotherapeutisch onderzoek en behandelen: 

musculoskeletal systeem 
 

Algemeen: 
In dit vak worden de theoretische achtergronden alsook de praktische vaardigheden van de klassieke 
massage aangeleerd. Hiermee wordt beoogd dat studenten vaardigheden opdoen in de klassieke 

massage handgrepen en deze op indicatie kunnen toepassen op de extremiteiten en de romp.  

 

Voorkennis: 

Dit vak borduurt voort op kennis uit de vakken: 
- Anatomie I: Onderste Extremiteit 

- Celmorfologie en Histologie 

Studenten worden aangeraden om het vak Anatomie II: Bovenste Extremiteit en Romp  en Fysiologie 

gelijktijdig te volgen aan dit vak. 

 
Leerdoelen: 

Aan het eind van dit vak moet de student in staat zijn in het volgende: 

 De student kent de geschiedenis en achtergrond van massage en de verschillende soorten 

massagevormen. 

 De student kan aangeven welke de randvoorwaarden zijn voor het starten van de klassieke 

massage bij niet-pathologische omstandigheden. 

 De student is in staat de algemene fysiologische effecten van massage op verschillende 
weefsels en organen te benoemen en toe te lichten. 

 De student kan de indicaties en de contra-indicaties van massage beschrijven en kan aan de hand van 
voorbeelden deze verduidelijken. 

 De student kan de verschillende klassieke massage handgrepen beschrijven en uitvoeren. 
 De student kan bepalen welke klassieke handgrepen van massage van toepassing zijn op de 
      verschillende indicaties. 
 De student kan bij een eenvoudige, niet complexe pathologie/klacht de verschillende 

massagehandgrepen toepassen rekening houden met klinische vlaggen, indicaties en contra-
indicaties.  

 De student is in staat professioneel gedrag te demonstreren volgens de ethiek die bij de massage 
hoort. 

 De student kan evalueren als de gewenste effecten van de massage is bereikt en mogelijke adviezen 
meegeven .
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Vak inhoud: 

De onderwerpen die behandeld zullen worden zijn: 
1. Geschiedenis en achtergrond van massage 

2. De Klassieke massage 

3. Palpatie 

4. Communicatie 

5. Materiaal, milieu en veiligheid 

6. Uitgangshouding en bodymechanics 

7. Fysiologische effecten van massage  

8. Klinische vlaggen, indicaties en contra-indicaties van massage 

9. Overzicht en toepassing van de verschillende klassieke massage technieken 

10. Professioneel gedrag 
 
 
 
Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

-     powerpoint presentatie, artikels  

 

Aanbevolen literatuur: geen 

 

Didactische werkvorm(en): 
Interactieve hoorcolleges, werkgroepen 
 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 
De student moet minimaal 75% van alle colleges gevolgd hebben. 
 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk  

 Practicum 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de tentamenperiode 

Evaluatievorm: soort  Schriftelijk met meerkeuze en open vragen en voor practicum 

een casus 

Toelichting Eindcijferbepaling:  

 Berekening eindcijfer voor Massage:  

                      Eindcijfer = theorie + praktijk  

                                                            2 

 Het vak is succesvol afgesloten als het eindcijfer ≥5.5 is, waarbij 

voor zowel theorie als praktijk minimaal een 4.0 is gescoord. 
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2.16 Biomechanica 

Studiefase en semester BII - 1e semester 

ECTS 4.5 

Contacturen 42  

Docent(en) F. Walhain, MSc 

Discipline Anatomie 

 

Algemeen: 

In het vak Biomechanica verwerft de student inzicht en kennis van mechanische principes die op 

menselijke houdingen en bewegingen van toepassing zijn.  

Voorkennis: 

De studenten moet kennis hebben over de bouw en werking van de spierskeletsystemen in het 

menselijke lichaam.  

 

Leerdoelen: 

- De student moet in staat zijn om uit te leggen waarom biomechanische principes van belang zijn 

bij het begrijpen van het fysiotherapeutisch handelen.  

- De student moet in staat zijn om berekeningen te maken voor een voorwerp of het menselijk 

lichaam die een rechtlijnige of angulaire beweging maakt.  

- Een student moet in staat zijn om mechanische berekeningen op te lossen van een voorwerp of 

het menselijke lichaam in statische situaties.  

- Een student moet in staat zijn om mechanische berekeningen op te lossen van een voorwerp of 

het menselijk lichaam in een dynamisch situatie.  

- De student moet in staat zijn om berekeningen op te lossen over de hoeveelheid impuls, energie 

en het vermogen van een voorwerp of van het menselijke lichaam.  

 

Vakinhoud: 

In dit vak worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- Assenstelsel en coördinaat systemen: cartesiaans, globaal en lokaal (inertieel, niet-intertieel) 

- Kinematica: plaats, verplaatsing, afgelegde weg, tijd, tijdsduur, gemiddelde en momentane 

snelheid en versnelling.  

- Statica: zwaartepunt, deelzwaartepunt, drijfkrachten en luchtweerstand, steunvlak. 

- Dynamica: massa, gewicht, zwaartekracht, normaalkracht, wrijvingskracht, spankracht, 

wrijvingscoëfficiënt en moment. translaties, rotaties, baansnelheid, hoeksnelheid, centripetale en 

centrifugale kracht en centripetale en tangentiële versnelling, massatraagheid en 

verschuivingswet. 

- Energie en impuls: Mechanische energie, potentiele energie, kinetische energie, arbeid, impuls 

en vermogen, wet voor behoud van impulsmoment en wet voor behoud van energie. 

 

Literatuur: 
Verplichte literatuur:   

A.J. ‘Knoek’ van Soest (2014). Biomechanica – Deel 1 en Deel 2. Faculteit der 

Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam.  
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Aanbevolen literatuur: 

Geen. 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcollege, werkcollege 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

De student moet de volgende vakken behaald hebben: 

- Anatomie I 

- Anatomie II 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de tentamenperiode  

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek 

Toelichting Cijferbepaling:  

Het resultaat van het schriftelijk tentamen is gelijk aan het eindcijfer. 

Het vak is gehaald als het eindcijfer ≥ 5.5 is. 
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2.17 Gezondheidspyschologie II 

Studiefase en semester BII -1e semester 

ECTS 3 

Contacturen 28 

Docent(en) S. S. Danoe, MSc 

Discipline Psychiatrie 

 

Algemeen: 

In het vak Gezondheidspsychologie II worden psychologische basisconcepten, die een belangrijke 

rol kunnen spelen in het omgaan met gezondheid en ziekte, bestudeerd. Deze inhoud situeert zich op 

de grens tussen het algemene (normale) psychosociaal functioneren zoals bestudeerd in het vak 

“Sociaal Blok I” in de eerste fase en mentale problematiek, zoals bestudeerd in het vak  

“Psychopathologie” in de 3e fase. 

 

Voorkennis:  

Dit vak borduurt voort op de vakken: 

- Gezondheidspsychologie I 

- Sociaal Blok I 

 

Leerdoelen:  

- De student is in staat gezondheidsproblemen te kaderen binnen diverse referentiekaders en de 

gevolgen van deze keuze voor de behandeling en revalidatie naar waarde te schatten. 

- De student kan het stressvolle karakter van ziek-zijn herkennen en is in staat de gevolgen van 

deze stress-toestand zowel fysiologisch als psychosociaal te hanteren. 

- De student kan het belang van persoonlijkheid, emoties, cognities en gedrag in het omgaan met 

ziek-zijn inschatten. 

- De student kan  het belang en de werkingsmechanismen van informele (mantelzorg) en formele 

sociale steun (professionele hulpverlener) in het omgaan met gezondheidsproblemen inschatten. 

- De student is in staat basisaspecten van verbale interactie en motivationele processen de klinische 

relatie therapeut-patiënt te beschrijven en te bevorderen. 

Vakinhoud: 

In dit theoretische vak worden de volgende onderwerpen behandeld: 

 

Deel 1. Referentiekaders binnen de gezondheidszorg en gevolgen voor de therapeut-patiëntrelatie 

- Het biomedische model versus het biopsychosociale model 

- de doctor-centered versus patient-centered benadering 

- Gevolgen voor de relatie fysiotherapeut - patiënt 

 

Deel 2. Stress, aanpassen aan een nieuwe situatie 

- Van acute uitdaging tot chronische bedreiging 

- Fysiologische aspecten: vechten of vluchten? 

- Psychologische aspecten: van appraisal naar coping 

- Fysiotherapeutische behandeling/revalidatie: uitdaging of bedreiging? 
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Deel 3. Persoonlijkheid, emoties, cognities en gedrag 

- Basisgedachten omtrent persoonlijkheid 

- Basisgedachten omtrent emoties 

- Basisgedachten omtrent cognities 

- Basisgedachten omtrent gedragsleerprocessen 

 

Deel 4. Mantelzorg en professionele hulp bij het omgaan met (chronisch) ziek-zijn 

 

Deel 5. De verbale interactie (inclusief motiveren) in de fysiotherapeut-patiëntrelatie 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

- Hand-outs van powerpointpresentaties  

- Zimbardo P.G., Weber A.L., Johnson R.L. (2007). Psychologie. Een inleiding, Benelux Amsterdam, 

Pearson Education. Te kennen hoofdstukken : 

 H9. Emotie en motivatie 

 H10. Persoonlijkheid 

 H14. Stress, gezondheid en welzijn 

- Van Burken, P. (2010). Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut, deel 1. Bohn Stafleu van 

Loghum, Houten. 

 H1. Fysiotherapie in relatie tot het biopsychosociale model 

 H3. De biologie van stress en psychosomatische processen 

 H4. De psychologie van stress en coping 

 H6. Inzichten uit de klinische psychologie: kansen en grenzen 

 H7. Zelfmanagement, zelfregulatie en gedragsverandering 

 H9. Bewegen, stress en emoties 

- Van Burken, P. (2010). Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut, deel 2. Bohn Stafleu van 

Loghum, Houten. 

 H2. De communicatie tussen fysiotherapeut en patient vanuit systeem theoretisch perspectief 

- Dench, M. E., Noonan, A. C., Sharby , N. & Ventura. (2012) Psychosocial Aspects of Health 

Care. Pearson Benelux, Amsterdam. 

 H1. Foundations 

 H5. Communication 

 H6. Motivation, Adherence and Collaborative Treatment Planning 

 H8. Coping 

 H9. Understanding Family Needs, Roles, and Responsibities 

- Morrison, V. & Bennett, P. (2010). Gezondheidspsychologie. Pearson Benelux, Amsterdam. 

 H9. Het consult en daarna 

 H10. Stress, gezondheid en ziekte: Theorie 

 H11. Omgaan met stress 

 H14. De invloed van ziekte op patiënten en hun gezin  
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Aanbevolen literatuur: 

Geen. 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcollege, discussie, verslaglegging en werkgroepen. 

 

Voorwaarde voor afleggen van tentamen: 

De student moet het vakken Gezondheidspsychologie I behaald hebben. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving: 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode  

 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk 

 Zelfreflectieverslag 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek 

 

Toelichting Cijferbepaling: 

- Voor het regulier tentamen dienen studenten een individueel 

zelfreflectieverslag in. 

- Tijdens de (her)tentamens wordt er een schriftelijke toets 

afgenomen. 

- (Her)tentamencijfer geldt voor 70% van het eindcijfer, terwijl 

het cijfer van het zelfreflectieverslag voor 30% van het 

eindcijfer geldt.  

- Voor beide deeltoetsen dient 5.5 of hoger te worden behaald 

- Het vak is voldaan als het eindcijfer is tussen 1.0 en 10, waarbij 

5.5 of hoger als voldoende wordt aangemerkt. Bij een voldoende 

van één deeltoets, blijft het cijfer gelden voor 1 collegejaar. 
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2.18 Fysiologie II: Interne Organen 

Studiefase en semester BII -1e semester 

ECTS 6 

Contacturen 56 

Docent(en) Dr. S. Baldew 

J. de Vries, MSc 

Discipline Fysiologie 
 

Algemeen:     

In de bachelors of science opleiding  Fysiotherapie wordt de basis kennis overgebracht aan de student 

waarmee hij/zij verder kan in de Master of science opleiding Fysiotherapie. Binnen deze bachelors 

fase is  het vak  fysiologie II: interne organen een vervolg op het fysiologie I: Algemeen en 

musculoskeletaal. In  fysiologie II staan evenals in fysiologie I, de fysiologische processen in het 

menselijk lichaam centraal. In  fysiologie II gaat het voornamelijk over het cardiovasculair, 

pulmonaal, uro-genitaal en gastro-intestinaal systeem.  Deze basis kennis is  nodig om  de komende 

vakken waarbij de pathologie en het onderzoeken en behandelen van aandoening aan deze systemen 

aan de orde zijn, te kunnen begrijpen.   Verder is dit vak ook een voorloper op vakken waar de 

traingsleer een belangerijke rol in speelt.   

 

Voorkennis:    

Dit vak borduurt voort op kennis uit de vakken: Celbiologie, Histologie en Fysiologie I: Algemeen 

en Musculoskeletaal & Spec.histologie 

   

Leerdoelen: 

- De student kent de normale werking van het het cardiovasculair-  en pulmonaalsysteem en kan 

dit schematisch weergeven en reproduceren.  

- De student  kan verbanden leggen tussen het cardiovasculair- en pulmonaal systeem en kan deze 

verbanden schematisch weergeven en uitleggen aan medestudenten.  

- De student kent de normale werking van het uro-genitaal en gastro-intestinaal systeem en kan dit 

schematisch weergeven en  reproduceren.  

- De student kan zelfstandig een beschrijving van een fysiologische proces  analyseren, begrijpelijk 

weergeven in een diagram en uitleggen aan medestudenten. 

- De student kan de beschrijving van een fysiologisch proces van  de bovengenoemde systemen uit 

twee verschillende bronnen analyseren en vergelijken. 

 

Vakinhoud: 

- De organisatie van het cardiovasculair, pulmonaal, uro-genitaal en gastrointestinaal systeem. 

- De  fasen  van de hartcyclus en de  regulaties hiervan.  

- De basis principes van het electrocardiogram  

- De  bloeddruk en  de regulatie. 

- De microcirculatie 

- De circulatie in speciale regios (cardium en de hersenen) 

- De ventilatie 
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- De zuur-baseregulatie en de relatie met de ventilatie. 

- De transport van gassen in het bloed. 

- De gaswisseling op long en op spierniveau  

- De filtratie en de regulatie.  

- Het  reabsorptie 76rocess. 

- De vorming van urine en het proces van blaaslediging.  

- De functies van de verschillende delen van het gasterointestinaal systeem 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur:  

- Irion; Physiology: The Basis of Clinical Practice. Hoofdstuk 19 t/m 26 

- D. Frownfelter and E Dean: Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy; Evidence to 

Practice. Hoofdstuk 2   

- Boulpaep : Medical physiology: hoofdstuk 45  

- Presentaties tijdens de colleges  

 

Aanbevolen literatuur: 

- Boulpaep: Medical physiology hoofdstuk 4 t/m 7 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcolleges: het schema van hoorcolleges en bijbehorende onderdelen wordt aan het begin van de 

cursus medegedeeld.  

 

Groepsopdrachten: 

Opdracht I: Zoek in fysiologie boeken en het internet naar een schematische weergave van het 

ademhalingsproces. Maak een koppeling van het schema en de tekst uit het leerboek 

(Irion) over dit proces. Maak een presentatie van de koppeling voor jouw mede 

studenten over de bevindingen. Geef tijdens deze presentatie aan wat jullie vonden 

van dit schema en of er aspecten ontbreken in de tekst en/of in het schema.     

Opdracht II:  Neem de beschrijving van de bloeddruk regulatie uit de leerboeken geschreven door  

Boulpaep en Irion. Bekijk de twee beschrijvingen en geef aan wat de overeenkomsten 

en verschillen zijn van hetzelfde proces.  

Opdracht III: Maak een schema van het proces waarbij zuurstof vanuit de lucht wordt geleverd aan 

de mitochondria in de spier. Gebruik de tekst uit het leerboek (Irion) waarin dit proces 

volledig beschreven is. Indien er naar jullie inzicht informatie ontbreekt, vul dat aan 

met andere bronnen. Plaats jullie bevindingen in een poster die gepresenteerd zal 

worden aan de medestudenten.   

Opdracht IV: De volledige tekst over de leverfunctie wordt verdeeld onder de groepen. Ieder lid van 

de groep leest het toegewezen stuk aandachtig en maakt daarover de nodige 

aantekeningen. Iedere groep kiest een woordvoerder(ster) , die namens de groep het 

gelezen deel in 3 minuten zal uitleggen aan de andere groepen. Na de presentaties 

krijgen de studenten de gelegenheid om vragen te stellen aan de woordvoerder(ster)s. 
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Hierna wordt het geheel aan informatie samengevoegd tot een korte weergave over de 

leverfunctie.  

 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen:  

De student heeft de volgende vakken succesvol afgerond: 

- Celmorfologie & Histologie  

- Fysiologie I en  

- Spec.histologie.  

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de tentamenperiode 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk   

 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

Toelichting Cijferbepaling:  

Het vak is gehaald bij een eindcijfer van ≥ 5.5. 
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2.19 Anatomie III 

Studiefase en semester BII - 1e semester 

ECTS 6 

Contacturen 60 

Docent(en) A. Jarbandhan, MSc 

Drs. R. Tjong Tjin Joe 

Dr. R. Khudabux 

Discipline Anatomie 

 

Vakonderdelen: 

- Anatomie III: Hoofd & Hals, Interne Organen + Neuro-Anatomie + Embryologie (theorie) 

- Anatomie III: Hoofd & Hals, Interne Organen (praktijk) 

 

Algemeen: 

In het vak Anatomie III komt de anatomie van het centraal zenuwstelsel, het hoofd-en halsgebied, 

het hart, de longen en het lymfevatenstelsel uitgebreid aan de orde. De overige organen worden 

summier besproken en worden enkel tijdens de practica op het lichaam geprojecteerd. 

 

Voorkennis: 

De student dient kennis en vaardigheden verworven te hebben van onderdelen behandeld bij 

Anatomie 1 en Anatomie 2. 

Studenten worden aangeraden om de vakken Fysiologie II: Interne Organen en  Pathologie I: 

Algemeen gelijktijdig te volgen. 

 

Eindcijferbepaling: 

Het eindcijfer voor het vak Anatomie III wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de twee 

vakonderdelen te nemen, waarbij theorie 2x (2/3e deel) geldt en praktijk 1x (1/3e deel)..  

Zo zal het cijfer van Neuro-Anatomie en Embryologie: Theorie meetellen voor 3/5e deel van het 

eindcijfer voor theorie. Het cijfer van Hoofd & Hals, Interne Organen: Theorie voor 2/5e deel van het 

eindcijfer voor theorie.  

Het vak is voldaan als een cijfer van ≥ 5.5 is behaald. Bij een voldoende van het vakonderdeel 

“praktijk”, blijft het cijfer gelden voor 1 collegejaar. 

Voor het hertentamen geldt dat elk tentamen (hetzij tentamen practicum of theoretisch) los staat op 

zichzelf en elk vakonderdeel opnieuw gedaan moet worden indien de student een onvoldoende 

scoort. Tentamencijfer tussen 1.0 en 10, waarbij 5.5 of hoger als voldoende wordt aangemerkt. Bij 

een voldoende van het vakonderdeel “praktijk”, blijft het cijfer gelden voor 1 collegejaar. 
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2.19.1 Anatomie III: Hoofd & Hals + Interne Organen + Neuro-Anatomie + 

Embryologie (theorie) 

 

ECTS 5 

Contacturen 46 

Docent(en) A. Jarbandhan, MSc  

Drs.  R. Tjong Tjin Joe 

Dr. R. Khudabux 

 

Leerdoelen : 

- De student is in staat om de de basis kennis van de morfologie, myologie, vascularisatie en 

innervatie van het hart, de longen en het lymfevatenstelsel en overige inwendige organen te 

benoemen aan de hand van topografien. 

- De student is in staat om de de basis kennis van de morfologie, myologie, vascularisatie en 

innervatie van het hoofd en de hals te benoemen aan de hand van topografien. 

- De student is in staat om aan het eind van de cursus de basis kennis van de morfologie, myologie, 

vascularisatie en innervatie van het hart, de longen en het lymfevatenstelsel en overige inwendige 

organen te integreren. 

- De student is in staat om aan het eind van de cursus de basis kennis van de morfologie, myologie, 

vascularisatie en innervatie van het hoofd en de hals te integreren. 

- De student is in staat om zijn kennis over de anatomie van het hart, de longen en het 

lymfevatenstelsel en overige inwendige organen van het menselijk lichaam te onderbouwen door 

deze te vergelijken met relevante wetenschappelijke literatuur. 

- De student is in staat om zijn kennis over de anatomie van het hoofd en de hals, het hart, de longen 

en het lymfevatenstelsel en overige inwendige organen van het menselijk lichaam te 

onderbouwen door deze te vergelijken met relevante wetenschappelijke literatuur. 

- De student is in staat om bij zowel een normale als een abnormale ontwikkeling de verschillende 

ontwikkelingsfasen van de embryonale ontwikkeling te beschrijven en uit te leggen, met 

betrekking tot het zenuwstelsel. 

- De student is in staat om de structuur van het zenuwstelsel, de hersenen en de baansystemen en 

de functie ervan te verkennen en beschrijven. 

- De student is in staat de ontwikkeling van het centrale - en het perifere zenuwstelsel, de bouw en 

de functies van de hersenen en het ruggenmerg, de baan systemen, de doorbloeding en het systeem 

van de hersenvloeistof te beschrijven. 

- De student kan de belangrijkste baansystemen die van belang zijn voor het bewegen, het gaan, 

het handhaven van het evenwicht, de propriocepsis en de perifere reflexen beschrijven en 

weergeven.  

- De student is in staat in staat casuistiek en wetenschappelijke literatuur over neuroanatomie te 

lezen en te begrijpen. 
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Vakinhoud: 

De volgende onderwerpen behandeld: 

- Morfologie van hart, longen, pleurae, mediastinum, tractus circulatorius en lymfatisch systeem. 

- Vascularisatie en innervatie van hart en longen. 

- Overzicht van anatomische regio’s met hun inhoud. 

- Morfologie van de botten (osteologie), myologie en gewrichten van het hoofd en de hals regio. 

- Indeling van spieren, aanhechtingsplaatsen en functies van de spieren van het hoofd en de hals. 

- De vascularisatie en innervatie van de hoofd-en halsregio. 

- Algemene embryologie: deling, fertilisatie, klieving, nidatie, gastrulatie kiembladen 

- Derivaten en differentiatie van de kiembladen en neurale buis 

- De wijze hoe embryologisch het zenuwstelsel wordt gevormd 

- Enkele veel voorkomende ziektebeelden met betrekking tot anomalieën en congenitale 

afwijkingen. 

- Het perifeer zenuwstelsel 

- Het centraal zenuwstelsel 

- Uitwendige bouw hersenen 

- Inwendige bouw hersenen 

- Hersenvliezen 

- Vascularisatie en hersenvloeistof 

- Overzicht van de afferente en efferente zenuwbanen 

 

Literatuur 

Verplichte literatuur: 

- Hand-outs van de powerpoint presentaties opgesteld door de desbetreffende docent. 

- Lohman H.M. (2008), Vorm en beweging, Houten, BohnStafleuVanLoghum, Hoofdstuk 6. 

- Snel R (1995 Clinical Anatomy for Medical Students, Boston, Little, Brown and Company, 

Hoofdstuk 3 

- Gerritsen B. en Heerkens Y. (2008), Anatomie in vivo, Maarsen, Elsevier, Hoofdstuk 3.6, 

hoofdstuk 3.7 en hoofdstuk 4.2 tot en met 4.5. 

- Putz R. en Pabst R. (2006), Sobotta: atlas van de menselijke anatomie, Deel 2, Third edition, 

Houten, Bohn Stafleu van Loghum, pagina’s 074-099; 103-104; 110-112; 115-118; 132; 134; 

138; 140; 142-144; 183;192; 217. 

- Putz R. en Pabst R. (2006), Sobotta: atlas van de menselijke anatomie. Deel 1, Third edition, 

Houten, Bohn Stafleu van Loghum, pagina’s 032-043; 048-067; 070-075; 078-087; 088-089. 

- Recente literatuur gehaald uit o.a. American Academy of Otolaryngology-Head and Neck 

surgery, waarvan verandering afhankelijk is van het onderwerp dat benadrukt wordt door de 

docent. 

- H.M. Lohman. en H.J. Ten Donkelaar (red). Klinische Anatomie en embryologie. 1997. 

Hoofdstuk 3 (pg. 129 – 181). 

- Beide delen van Putz R. en Pabst R. (2006), Sobotta: atlas van de menselijke anatomie. 
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- Kafiludin E. Collegediktaat   

- Casuïstiek en artikelen uit wetenschappelijke literatuur. 

 

Aanbevolen literatuur:  

- Drake R., Vogl W. and Mitchell A.W.M. (2010), Grays’ Anatomy for students, Phladelphia, 

Churchill Livingstone  

- J. Langman. Inleiding tot de embryologie. 8e herziene druk. 

 

Didactische werkvorm(en) 

Hoorcolleges. Werkopdrachten tijdens ingeplande college-uren.  

 

Voorwaarde voor afleggen van tentamen: 

Voor deelname aan het tentamen van het vak Anatomie III: Hoofd&Hals en Interne Organen: 

Theorie gelden de volgende drempelvakken: Anatomie I en Anatomie II 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Tepreciseren elementen Omschrijving: 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk 

 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode 

  

Evaluatievorm: sort  Gesloten boek 

Toelichting Cijferbepaling: 

Het tentamen voor het gedeelte van Hoofd/Hals+Interne organen 

bevat stellingen OF open vragen, al dan niet met tekeningen, rond 

de leerstof. Het cijfer voor Hoofd & Hals + Interne Organen + 

Neuro-Anatomie + Embryologie (theorie) wordt als volgt 

bepaald: 

Cijfer THEORIE = Cijfer Hoofd & Hals + Interne Organen telt 

voor 2/5e deel EN cijfer Neuro-Anatomie en Embryologie telt voor 

3/5e deel. 

Het vakonderdeel Hoofd & Hals + Interne Organen + Neuro-

Anatomie + Embryologie (theorie) is voldaan als er een cijfer van 

≥ 5.5 wordt behaald.  
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2.19.2 Anatomie III: Hoofd & Hals+Interne Organen (Praktijk) 

ECTS 1 

Contacturen 14 

Docent(en) A. Jarbandhan, MSc 

 

Leerdoelen: 

- De student kan de verschillende anatomische oriëntatiepunten gehaald uit de theoretische lessen 

palperen en anatomische vlakken en lijnen herkennen en projecteren in vivo.  

- De student is in staat om de verschillende organen zoals het hart en de longen te kunnen 

projecteren op het lichaam. 

- De student is in staat om de anatomische oriëntatiepunten van de hoofd/halsregio op te zoeken en 

te palperen bij een medestudent. 

- De student is in staat om palpatie van spieren, pezen, myotendinogene en osteotendinogene 

overgangen, botstructuren van het hoofd en de hals te kunnen uitvoeren. 

 

Vakinhoud: 

In dit onderwijseenheid worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- Lijnen, punten en vlakken nodig voor orgaanprojecties. 

- De lokalisatie van de verschillende organen wordt op het lichaam geprojecteerd: mediastinum, 

hart(-kleppen), aorta (takken), venae (takken), pleurae, pulmones, trachea, oesophagus, gaster, 

duodenum, pancreas, dunne darm (en delen), caecum, appendix vermiformis, colon, renes, 

ureters, vesicaurinaria, uterus, ovarium, umbilicus, urachus, hepar, ligamentum teres, 

vesicabiliaris, diafragma, lien, ductus thoracicus, nodilymphatici. 

- Anatomische regio’s met hun inhoud. 

- Anatomie in vivo van botstructuren, spieren, bloedvaten en zenuwen van de hoofd- en halsregio. 

 

Literatuur 

Verplichte literatuur: 

- Hand-outs van de desbetreffende docent gebaseerd op de verplichte en aanbevolen literatuur 

- Lohman H.M. (2008), Vorm en beweging, Houten, BohnStafleuVanLoghum, Hoofdstuk 6. 

- Snel R (jaar), Clinical Anatomy for Medical Students, Boston s, Little, Brown and Company, 

Hoofdstuk 3 

- Gerritsen B. en Heerkens Y. (2008), Anatomie in vivo, Maarsen , Elsevier, Hoofdstuk 3.6, 

hoofdstuk 3.7 en hoofdstuk 4.2 tot en met 4.5. 

- Putz R. en Pabst R. (2006), Sobotta: atlas van de menselijke anatomie. Deel 2, Third edition, 

Houten, Bohn Stafleu van Loghum, pagina’s 074-099; 103-104; 110-112; 115-118; 132; 134; 

138; 140; 142-144; 183;192; 217. 

- Putz R. en Pabst R. (2006), Sobotta: atlas van de menselijke anatomie. Deel 1, Third edition, 

Houten, Bohn Stafleu van Loghum, pagina’s 032-043; 048-067; 070-075; 078-087; 088-089. 
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Aanbevolen literatuur:  

- Drake R., Vogel W. and Mitchell A.W.M. (2010), Grays’ Anatomy for students, Philadelphia, 

Churchill Livingstone  

 

Didactische werkvorm(en): 

Practica en oefenzittingen. 

 

Voorwaarde voor afleggen van tentamen: 

Voor het practicum tentamen geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 75%. Bij het niet hebben 

voldaan aan deze eis, wordt de student uitgesloten van deelname aan het practicum tentamen. De 

student mag de practica colleges inhalen in zijn/haar eigen tijd en dan bij de hertentamens 

deelnemen aan dit onderdeel. Daarnaast moet de student de volgende vakken behaald hebben: 

- Anatomie I 

- Anatomie II 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: modaliteit  Mondeling (met schriftelijke voorbereiding) 

 Practicum 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode 

  

Evaluatievorm: soort  Oefening met beoordeling 

Toelichting Cijferbepaling: 

Het practicumtentamen duurt 30 min per student, waarbij aspecten 

zoals  aangegeven bij de vakinhoud geëxamineerd worden. Zo moet 

de student enkele gegeven structuren palperen en organen projecteren 

op het lichaam van een medestudent. 

Het vak is voldaan als een cijfer van ≥ 5.5 is behaald. Bij een 

voldoende van één vakonderdeel, blijft het cijfer gelden voor 1 

collegejaar. 
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2.20 Pathologie I: Algemeen 

Studiefase en semester BII - 1e semester 

ECTS 3 

Contacturen 28 

Docent(en) Drs. B. Ting A Kee 

Discipline Pathologie 

 

Algemeen: 

In het vak Pathologie I: Algemeen krijgt de student kennis van verschillende pathologische, herstel 

en afweermechanismen.  

Voorkennis:  

Dit vak borduurt voort op de kennis en vaardigheden opgedaan bij de vakken:  

- Fysiologie I: Algemeen en Muskuloskeletaal  

- Algemene Chemie  

 

Leerdoelen:  

- De student in instaat om aan te geven wat pathologie is en welke factoren kunnen leidien tot het 

ontstaan van ziekte 

- De student is instaat om uit te leggen hoe de volgende processen in het lichaam verlopen: 

celbeschadiging, ontstekingsreactie, weefsel regeneratie- en herstel, immuun respons en 

hemodynamische reacties. 

- De student kan de pathologische processen uitleggen die leiden tot overgevoeligheidsreacties, 

genetische ziekten, auto immuunziekten en kanker. 

- De student kan in het algemeen aangeven welke preventieve maatregelen er genomen kunnen 

worden om ziekten te voorkomen 

- De student is instaat om voor een specifieke ziekte de etiologie, pathologie en kliniek uit te leggen 

en aan te geven wat de rol is van de fysiotherapeut in het hersteltraject. 

 

 

Vakinhoud: 

De volgende onderwerpen worden behandeld: 

- Schadelijke agentia en celbeschadiging 

- Ontstekingsreacties 

- Herstel van weefsel 

- Niet specifieke en specifieke afweer 

- Overgevoeligheidsreacties 

- Auto-immune ziekten 

- Infectieziekten 

- Genetische afwijkingen 

- Tumorpathologie 

- Hematologische afwijkingen 
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Literatuur 

Verplichte literatuur: 

- Cursus: ‘ Basisprincipes van de ziekteleer Deel 1’; Prof. Dr. L. Dupont 

- Cursus: ‘ Basisprincipes van de ziekteleer Deel 2’; Prof. Dr. L. Dupont 

Aanbevolen literatuur: 

- Basic Pathology, Kumar Cotran Robbins 

- Wetenschappelijke artikelen die tijdens de colleges doorgegeven worden 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoor- en werkcolleges. 

Voorwaarde voor afleggen van tentamen: 

De student heeft de volgende vakken succesvol afgerond: 

- Celmorfologie & Histologie,  

- Spec.Histologie 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk  

 Mondeling 

 

Evaluatievorm: tijdstip Tijdens de tentamenperiode 

 Gedurende de colleges (extra opdrachten) 

 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

 Extra opdrachten zoals presentaties 

 

Toelichting Cijferbepaling  

- Een voldoende voor dit vak is equivalent aan het cijfer 5.5/10. 

- De extra opdrachten vormen een verplicht onderdeel en bepalen 

20% van het eindcijfer.  Het cijfer voor de extra opdrachten blijft 

geldig voor een collegejaar. 

 

 



Studiegids Bachelor Fysiotherapie 2019-2020 Page 86 
 

2.21 Research II  

 

Semester  BII – 3e semester 

ECTS  3 

Contacturen  35,25 

Docent(en) Agatha Boerleider, MD MPH, PhD, I. Krishnadath, MD 

MPH, PhD en Drs. M. Eersel, MSPH 

 

Vakonderdelen: 

- Epidemiologie II 

- Onderzoek ethiek en  

- Informatica  
 

Toetsing en cijferbepaling: 

 

Te preciseren elementen  

Evaluatievorm: modaliteit    Schriftelijk 

Evaluatievorm: tijdstip   Tijdens de examenperiode 

Evaluatievorm: soort   Open boek 

Toelichting  Cijfer Epidemiologie II  + Cijfer onderzoeksethiek + Cijfer    

  Informatica)/3 

 (minimaalcijfer voor elk deel = 5.5) 
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a) Onderzoeksmethode 

Semester 3e semester 

ECTS 1 

Contacturen 12 

Docent(en) Agatha Boerleider, MD MPH, PhD 

 

Algemeen 

De student dient inzicht te krijgen ten aanzien van medisch onderzoek en epidemiologiosch 

onderzoek die de grondslag vorenen van “evidennce based” handelen, zowel preventief als curatief, 

in de gezondheidszorg.  

 

Voorkennis:  

Dit vak borduurt voor op kennis van het vak Research I. 

 

Leerdoelen: 

Aan het eind van de cursus is de student inzicht in de volgende onderwerpen/begrippen:  

populatie onderzoek, enquete technieken,“screening”, sensitiviteit/specificiteit, voorspellende 

waarden, precisie, validiteit, bias en confounding en kan verbanden leggen tussen deze 

onderwerpen/begrippen en  onderzoeksresultaten en uitspraken doen ten aanzien van 

generaliseerbaarheid van onderzoeksresultaten. 

 

Vakinhoud: 

Aan de orde komen: case-control studies, cohort studies,  experimentele studies, de definitie, 

toepassing en interpretatie van odds ratio en relative risk; alle stappen van een epidemiologisch 

onderzoek, toegepaste analytische studies met bijbehorende associatie maten en enquete 

methoden/technieken. Tot slot komen aan de orde populatie onderzoek, de definitie van 

‘screening’, de voor-en nadelen van screening, de eigenschappen van ziekten die voor screening 

in aanmerking komen, sensitiviteit en specificiteit, diagnostische waarden (“predictive values”), de 

definitie van precisie en validiteit, de concepten “bias” en “confounding” en de verschillende 

typen bias en de mogelijke invloeden van bias op studieresultaten. Verder komt het gebruik van 

Evidence Based Practice (EBP) aan de orde.  

 

Literatuur  

Verplichte literatuur: 

Krishnadath I. MD MPH, Roep P. MD MPH, Modules epidemiologie 1 t/m 8. 

Robert Beaglehole, Ruth Bonita, T. Kjellstram, “ Basic Epidemiology”, 2nd edition 

 

Aanbevolen literatuur: 

Kenneth J. Rothman, Sander Greenland , Timothy L. Lash “Modern Epidemiology 

Leon Gordis, “Epidemiology” 

L.M. Bouter, M.C.J.M. van Dongen. “Epidemiologisch onderzoek” 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcollege, opdrachten, oefeningen en klassikale discussie, praktijkopdracht 

http://www.amazon.co.uk/s/ref%3Dntt_athr_dp_sr_1/278-4508289-6419139?_encoding=UTF8&amp;field-author=Robert%20Beaglehole&amp;search-alias=books-uk
http://www.amazon.co.uk/s/ref%3Dntt_athr_dp_sr_2/278-4508289-6419139?_encoding=UTF8&amp;field-author=Ruth%20Bonita&amp;search-alias=books-uk
http://www.amazon.co.uk/s/ref%3Dntt_athr_dp_sr_3/278-4508289-6419139?_encoding=UTF8&amp;field-author=T.%20Kjellstram&amp;search-alias=books-uk
http://www.amazon.com/Kenneth-J.-Rothman/e/B001IGJMOA/ref%3Dntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref%3Dntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&amp;sort=relevancerank&amp;search-alias=books&amp;ie=UTF8&amp;field-author=Sander%20Greenland
http://www.amazon.com/s/ref%3Dntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&amp;sort=relevancerank&amp;search-alias=books&amp;ie=UTF8&amp;field-author=Timothy%20L.%20Lash
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Voorwaarde voor afleggen tentamen 

Voldoende Research I en 80% gemaakte opdrachten. 

 

Toetsing en cijferbepaling 

Schriftelijke opdracht/verslag: 30% (minimaal cijfer 5.5) 

Schriftelijk tentamen (70%) (minimaal cijfer 5.5) 
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b) Onderzoeksethiek 

Semester 3 

ECTS  1 

Contacturen 11.25 

Docent(en) M. Eersel, MD MSPH 

 

Algemeen: 

Inzicht verschaffen in ethische aspecten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. 

 

Voorkennis: 

Dit vak borduurt voort op het vak Research I. 

 

Leerdoelen: 

De student moet kunnen aangeven: 

- welke criteria gehanteerd worden bij het bepalen of medisch wetenschappelijk onderzoek 

ethisch verantwoord is, 

- de belangrijkste internationale documenten betreffende ethische principes voor medisch 

wetenschappelijk onderzoek kennen, 

- wat het belang en de taak is van een medisch ethische toetsingscommissie, de verschillende 

soorten onderzoeksmethoden bij medisch wetenschappelijk onderzoek kunnen noemen en 

illustreren met voorbeelden, 

- wat ‘informed consent’ is en hoe het in de praktijk toegepast wordt (inclusief bij kinderen en 

wilsonbekwamen), 

- in welke gevallen een gestart onderzoek moet worden gestaakt, de volgende begrippen kunnen 

uitleggen: ‘protocol violation’, ‘adverse event’, ‘adverse reaction’, ‘lost to follow- up’, inclusie-

en exclusie criteria, 

- wat de specifieke problemen zijn bij medisch wetenschappelijk onderzoek in 

ontwikkelingslanden (zoals Suriname). 

 

Vakinhoud 

Aan de orde komen: 

 het onderscheid tussen reguliere medische praktijkvoering versus biomedisch onderzoek, 

 basisuitgangspunten bij medisch wetenschappelijk onderzoek bij mensen 

 speciale aandachtspunten bij onderzoek met nieuwe geneesmiddelen 

 totstandkoming en inhoud van de Nuremberg code 

 totstandkoming en inhoud van het Belmont rapport 

 de inhoud en strekking van de Helsinki declaratie 

 de inhoud en strekking van de CIOMS richtlijnen 
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Literatuur  

Verplichte literatuur: 

Syllabus samengesteld door de docent die jaarlijks wordt ge-update 

 

Didactische werkvormen: 

Hoorcolleges, discussie, korte films, casuistiek en opdrachten 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

Om deel te nemen aan het tentamen moet de student het vak Research I succesvol afgerond hebben. 

 

Toetsing& Cijferbepaling: 

Schriftelijk tentamen gecombineerd met het tentamen Epidemiologie en Medische Informatica. 

Het vak is gehaald bij een gemiddelde eindcijfer van ≥5.5. 
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c) Medische Informatica 

 

Semester 3 

ECTS  1 

Contacturen 12 

Docent(en) I. Krishnadath, MD MPH PhD en 

Drs. M. Eersel, MSPH 
 

Algemeen 

De student moet met behulp van de computer statistische bewerkingen kunnen doen op gegevens 

bestanden en moet kennis hebben van beschikbare software. 

 

Voorkennis: 

Dit vak borduurt voort op het vak Research I. 

 

Leerdoelen: 

- De student is in staat een simpele data base te maken en data in te voeren gebruikmakend van 

computer programma’s. 

- De student is in staat met behulp van computer programma’s statistische data verwerkingen uit te 

voeren met gegevensbestanden en indien van toepassing grafische presentaties te maken. 

 

Vakinhoud: 

De pakketten die aan de orde komen zijn: Excel, Access, SPSS, Epi Info. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

Voldoende voor research I 

 

Literatuur  

Verplichte iteratuur: 

- Handleiding samengesteld door de docent en die regelmatig wordt ge-update. 

 

Didactische werkvorm(en):  

Computer prakticum. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

Om deel te nemen aan het tentamen moet de student het vak Research I succesvol afgerond hebben. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Het vak is gehaald bij een eindcijfer van ≥5.5. 
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2.22 Onderzoek & Behandelen: Algemeen II 

 

Studiefase en Semester  BII - 2e semester 

ECTS 4 

Contacturen 46 

Docent(en) N. Ho-A-Tham, MSc 

N. Struyf, MSc 

C. Jakaoemo, MSc 

R. Mohan-Basantram, MSc 

D. Doerdjan, BSc 

Discipline Fysiotherapeutisch Onderzoek en Behandelen: 

Musculoskeletaal systeem 

 

Algemeen: 

In het vak Onderzoek en Behandelen Algemeen II wordt voornamelijk de nadruk gelegd op het 

behandelingsgedeelte van een patiënt (algemene klinische behandelingsmethoden). Hierbij wordt 

zowel een theoretisch kader als de vaardigheden aangereikt binnen een klinisch redeneer en evidence 

based proces.  

 

Voor het praktijkgedeelte worden volgende aspecten behandeld: 

- Algemene klinische onderzoeksmethoden: Basis Bewegings Onderzoek II: tracties en translaties.  

- Algemene Klinische behandelingsmethoden:  Tracties en translaties behandelen, angulaire 

mobilisatietechnieken en mobility skills.  

 

 

Voorkennis  

Dit vak borduurt voort op de beoogde kennis en vaardigheden die verworven zijn bij de vakken:  

- O&B algemeen I 

- Methodische en didactische vaardigheden I  

 

 

Leerdoelen:  

- De student moet de verschillende facilitatietechnieken (waaronder het PNF-concept,  patronen, 

ademhaling, reciproke inhibitie/innervatie) en het Janda principe kunnen beheersen en toepassen, 

waarbij hij de juiste handvattingen gebruikt.  

- De student is in staat om voor een klacht/pathologie van de grote gewrichten van de onderste en 

bovenste extremiteiten een huiswerkprogramma op te stellen ter stimulatie van de mobiliteit.  

- De student kan de meest gebruikte loophulpmiddelen en rolstoelen beschrijven en gebruiken en is 

in staat deze te (de)monteren.  

- De student is in staat instructies te geven aan patiënt en zorgverleners mbt (de)monteren, gebruik 

en onderhoud van de verschillende loophulpmiddelen en rolstoelen. 

- De student is in staat transfers op adequate manier uit te voeren en kan deze overbrengen bij de 

patiënt en verzorgers. 

- De student is in staat tractie en translatie technieken te beschrijven, te beredeneren en uit te voeren 

tijdens het fysiotherapeutisch onderzoek en behandelingsproces.   
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- De student is in staat om op een adequate en aangepaste wijze overdracht te kunnen 

maken/communiceren naar patiënten, fysiotherapeuten of andere paramedici betreffende het 

fysiotherapeutisch handelen op basis van de verworven kennis. 

- De student beheerst het kritisch beredeneren en toepassen van beschikbare gegevens vanuit de 

pathologie (enkelvoudige, niet-gecompliceerde klachten). 

- De student is in staat een systematisch, methodisch en volgens de richtlijnen van het HOAC II 

fysiotherapeutisch onderzoeks- en behandelplan op te stellen op basis van beschikbare gegevens 

uit een casus. 

- De student kan het eigen fysiotherapeutisch denken en de praktische vaardigheden bij het 

musculoskeletaal systeem evalueren, interpreteren en bijsturen op basis van de verworven kennis. 

- De student kent de principes van de verschillende methoden van algemene evaluatie- en 

behandelingstechnieken, rekening houdend met het ICF model. 

- De student is in staat de fasen van weefselherstel toe te passen op een casus en kan deze informatie 

overbrengen aan een leek of patient.  

 

 

Vakinhoud 

- Klinisch redeneren 

 Herhaling klinisch redeneren volgens het HOAC II systeem 

 Toepassing van gegevens bij een enkelvoudige, niet-gecompliceerde klacht van het houdings- 

en bewegingsapparaat aan de hand van een casus of wetenschappelijk literatuur 

 

- Herhaling inspectie 

 Algemene en locale inspectie 

 Inpectie in verschillende aanzichten (dorsaal, ventraal, saggitaal) 

 

- Mobilisatie (atrogeen en musculair) van onderste en bovenste extremiteiten 

 Facilitatietechnieken (w.o. het PNF-concept en patronen, ademhaling, reciproke 

inhibitie/innervatie) 

 Het Janda principe (fasisch en tonisch systeem, bovenste en onderste gekruiste syndroom) 

 Huiswerkoefeningen 

 

- Mobility skills  

 Verschillende soorten loophulpmiddelen en rolstoelen 

 Onderhoud van hulpmiddelen 

 Monteren/demonteren van hulpmiddelen 

 Looptraining en transfers met de verschillende hulpmiddelen  

 Belastings voorwaarden en voorschriften bij looptraining 

 

- Tracties en translaties (onderzoeken en behandelen): 

 Bovenste Lidmaat 

o Schouder, elleboog, pols en hand 

 Onderste Lidmaat 

o Heup, knie, voet 

 

- Theorie:  
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 Methodisch handelen 

 Onderzoeks- en behandelschema binnen het fysiotherapeutisch handelen 

 Meerdimensionale belasting- en belastbaarheidsmodel 

 Het fysiotherapeutisch onderzoek van de observatie tot en met de behandeling 

o De verwijzing en observatie 

o Anamnese 

o Het onderzoeksplan en de uitvoering 

o Conclusies met betrekking tot de anamnese en de bevindingen van het onderzoek 

o Behandeldoelen volgens het SMART principe 

o Het behandelplan en de 1e behandeling 

o Evaluatie 

 Documentatie systemen volgens het SOAP systeem, KNGF richtlijnen 

 Verslaglegging en correspondentie (verwijzing, terugverwijzing, rapportage) 

 Meetinstrumenten 

 Klinisch redeneren volgens de HOACII 

 Wat is revalidatie? 

 Zacht weefsel laesie: classificatie en heling 

 Wat is mobiliseren: verschillende facilitatietechnieken en het JANDA principe. 

 Waarom loophulpmiddelen? Verschillende soorten loophulpmiddelen en rolstoelen  en hun  

gebruik. 

 Belastingsvoorwaarde en voorschriften bij het gebruik van loophulpmiddelen 

 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

- Hand-outs van de desbetreffende docenten gebaseerd op de aanbevolen en verplichte literatuur. 

- Boeken:  

 Klinisch redeneren volgens het  HOAC II, hoofdstuk 1, 2010 Houten, 1e druk, Bohn Stafleu  

van Loghum, ISBN 978 90 313 7727 5 

 Boiten J.C.,et al (2016), Diagnostiek in de fysiotherapie: Proces en werkwijze, zevende druk,   

Utrecht, Reed business, alle hoofdstukken 

 Opnieuw leren lopen met hulpmiddelen, Karel Stappaerts, Uitgeverij Acco, Leuven, 2009 

 Hulpmiddelen Kompas: loophulpmiddelen, H. Th. P. Knops, Mw. Drs. E. Reichrath, et al, 

Apeldoorn, 2004 

 

Aanbevolen literatuur: 
Boeken:  

- The Janda Approach to Chronic Musculoskeletal Pain : Phil Page, MS, PT, ATC, CSCS 

&Clare Frank, PT, MS, OCS http://erikdalton.com/wp-

content/uploads/2015/04/JandaApproach.pdf 

- Het PNF-Concept in de praktijk: D.Beckers, M.Buck en S.Adler, De Tijdstroom, 2000 

- Onderzoek en behandeling van spierverkortingen: K.Stappaerts en F.Staes, Acco Leuven, 

2008 
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- Basisoefeningen Bewegingstherapie: M.H.Sonneveld, M.I.Sonneveld, Elsevier 

gezondheidszorg, Maarsen 2000 

- Bewegingstherapie; mobiliseren, musculaire problematiek: M.Sundermeijer, PT (module 

bewegingstherapie HVA), Amsterdam 1990 

- Magee D.J. (2014[RN1] ), Orthopedic physical assessment, sixth edition, St Louis, Missouri, 

Elsevier Saunders, hoofdstuk 15 

- Beernaert, A. (2011). Mobilisaties en manipulaties van de extremiteiten deel 1: bovenste 

extremiteit. Antwerpen: standaard uitgeverij 

- Beernaert, A. (2011). Mobilisaties en manipulaties van de extremiteiten deel 2: onderste 

extremiteit. Antwerpen: standaard uitgeverij 

- Mink, AJF. (1990) Extremiteiten, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 

 

 

Didactische werkvorm(en): 

- Hoorcolleges 

- Practica 

- Individueel- of groepsopdracht 

     

 

Voorwaarde voor afleggen van tentamen: 

- De student mag deelnemen aan het tentamen (zowel regulier als in de hertentamenperiode) als 

hij/zij minimaal 75% van alle practicum colleges heeft gevolgd.  

- De student moet het vak O&B Algemeen I en het vak Methodische en Didactische Vaardigheden 

I behaald hebben. 

 

 

Toetsing en eindcijferbepaling 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Tijdstip evaluatie  Tijdens de examenperiode  

 Evaluatie opdracht buiten gewone examenperiode 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk   

 Practicum 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

 Presentatie of verslag 

Toelichting Eindcijferbepaling: 

Berekening eindcijfer:  

opdracht                 (10%) 

regulier theorie tentamen    (45%) min. 4.0 scoren 

regulier tentamen praktijk    (45%) min. 4.0 scoren 
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- Eindcijferbepaling: er wordt geen apart cijfer voor theorie en 

praktijk toegekend. 

- De student heeft voldaan wanneer minimaal een 4/10 behaald is 

voor het regulier theorie en regulier praktijk tentamen en 

eindcijfer van ≥5.5 behaald is.  

- Indien het eindcijfer ≤5.4 en/of het regulier theorie/praktijk cijfer 

<4.0, dan dient de student het volledig vak opnieuw te 

tentamineren m.u.v de onderdelen die getoetst zijn tijdens de 

lessen (individueel of groepsopdracht).  Indien na de 

hertentamens het eindcijfer nog steeds ≤5.4 is, dienen alle 

onderdelen opnieuw afgenomen te worden in het volgend 

collegejaar.  

- Er zijn geen hertentamens mogelijk van de onderdelen die 

gedurende het semester worden afgenomen zoals bijvoorbeeld het 

individueel- of groepswerk. 

- De cijfers voor de onderdelen die tussentijds zijn getoetst gelden 

voor 1 college jaar. 

 

Toetsing:  

Het regulier theorietentamen voor het vak “Onderzoek en Behandelen 

Algemeen II” wordt bepaald door een drie uur durend tentamen 

bestaand uit verschillende typen vraagstellingen. Zo zijn er zowel 

open vragen, een casus, meerkeuze vragen rond de leerstof die 

behandeld werd tijdens de theorielessen. 

 

Het regulier praktijktentamen voor het vak “Onderzoek en 

Behandelen Algemeen II” omvat maximaal 5 stations waar studenten, 

afhankelijk van het onderdeel min. 15 tot max 30 minuten de tijd 

krijgen om een station met een simulatiepatiënt te voltooien. Er is 

vooraf een voorbereidingsstation van min. 15 tot max.30 minuten 

afhankelijk van het aantal stations. 

De examinator maakt hierbij gebruik van een beoordelingslijst. 
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Preklinische stage II 

Semester en studiefase B2 - 1e semester 

Contacturen 14 

Docent(en) Stagebegeleiders en Stagecoordinator 

 

Algemeen: 

In het tweede jaar krijgt de student(e) de gelegenheid om een anamnese af te nemen bij patiënten 

onder supervisie van de stagebegeleiders. Gedurende twee dagen krijgt de student(e) de gelegenheid 

zijn/haar communicatie vaardigheden te oefenen met patiënten De nadruk ligt bij de anamnese, maar 

de student(e) mag reeds assistentie verlenen bij eenvoudige handelingen, zoals de transfers. Dit alles 

vindt plaats onder volledige supervisie en “coaching” van de stagebegeleider. De pre-klinische stage 

II is tevens gekoppeld aan gezondheidspsychologie II waarin de student leert te reflecteren op zijn/ 

haar communicatie vaardigheden en de relatie met de patiënt.  

 

Voorkennis:  

De stage borduurt voort op de kennis en vaardigheden verworven in het vak:  

Onderzoek en behandelen Algemeen II    

 

Leerdoelen:  

- De student(e) is in staat gestructureerde anamneses af te nemen bij minimaal 3 en maximaal 6 

patiënten 

- De student(e) is in staat twee anamneses te documenteren waarbij de hulpvraag duidelijk is 

omschreven 

- De student(e) is in staat om de aangeleerde communicatie technieken toe te passen bij de patiënten  

 

Literatuur: Niet van toepassing. 

 

Didactische werkvorm(en): Praktijk  

 

Voorwaarde voor het lopen van de stage:  

De student moet het vak O&B Algemeen I en het vak Methodische en Didactische Vaardigheden I 

behaald hebben. 

 

Toetsing en cijferbepaling:  

- De stagebegeleiders tekenen voor aanwezigheid in het stageboekje  

- De stagebegeleider beoordeelt twee anamneses en geeft in het stageboekje aan of de opdracht is 

voldaan. Er wordt geen cijfer verbonden aan deze opdracht.  

- Indien de student vanwege ziekte de stage niet kan bijwonen dient de student(e) dat op de dag van 

de stage melden aan de stage coördinator en de stagebegeleiders. Binnen 5 werkdagen dient de 

student(e) een attest te overleggen aan de stagecoördinatoren. Er zal voor de student een inhaalstage 

ingeroosterd worden binnen hetzelfde collegejaar.  
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2.23 Kinesiologie 

Studiefase en semester BII - 2e semester 

ECTS 6 

Contacturen 56 

Docent(en) F. Walhain, MSc. 

Discipline Anatomie 

 

Algemeen: 

In het vak kinesiologie, oftewel bewegingsleer, wordt gebruik gemaakt van principes uit de 

biomechanica, de anatomie en de fysiologie om het menselijk bewegen te kunnen beschrijven. 

 

Voorkennis: 

De studenten moet kennis hebben over de bouw en werking van spierskeletsystemen en de 

biomechanische principes van het menselijke lichaam. Er wordt geadviseerd om het vak Biomechanica 

voorafgaand aan dit vak te volgen, omdat daar biomechanische principes worden besproken die in de 

kinesiologie van belang zijn.  

 

Leerdoelen: 

- De student moet de werking van de verschillende gewrichten kunnen begrijpen en het hierbij 

gebruik maken van algemene biomechanische principes. 

- De student moet de werking van de verschillende gewrichten als ‘keten’ kunnen begrijpen en 

kunnen toepassen op een willekeurige bewegingen van het menselijke lichaam.  

- De student moet een normaal als pathologisch looppatroon kunnen analyseren met gebruik van de 

biomechanische principes.  

 

Vakinhoud: 

De onderwerpen die worden behandeld: 

- De vorm- functierelatie van een gewricht. 

- Passieve en actieve stabiliteit van de verschillende gewrichten van het menselijke lichaam. 

- Osteo- en arthrokinematica van de verschillende gewrichten van het menselijke lichaam. 

- Toepassing van goniometrie op de verschillende gewrichten 

- Fasen van het gaan en de kinematische als kinetische kenmerken die behoren bij elke fase van het 

gaan.  

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur:   

- Kapandji, I.A. (2009). Bewegingsleer, Deel 1, De romp en de wervelkolom. Bohn Stafleu van 

Loghum, hoofdstuk 1-5. 

- Kapandji, I.A. (2009). Bewegingsleer, Deel 2, De romp en de wervelkolom. Bohn Stafleu van 

Loghum, hoofdstuk 1-5. 
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- Kapandji, I.A. (2009). Bewegingsleer, Deel 3, De romp en de wervelkolom. Bohn Stafleu van 

Loghum, hoofdstuk 1-5. 

- Magee D.J. (2014), Orthopedic physical assessment, sixth edition, St Louis, Missouri, Elsevier 

Saunders, 981-1000. 

 

Aanbevolen literatuur: 

Geen. 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcollege, interactiecollege en werkcollege 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

De student heeft de vakken Anatomie I en II succesvol afgerond. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de tentamenperiode  

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk 

Evaluatievorm: sort  Gesloten boek 

Toelichting Eindcijferbepaling:  

Het resultaat van het schriftelijk tentamen is gelijk aan het eindcijfer 

Het vak is gehaald bij een eindcijfer van ≥5.5. 
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2.24 Modaliteiten 

 

Studiefase en semester BII - 2e semester 

ECTS 3 

Contacturen 42 

Docent(en) C. Van Keeken- Fredrik, BPT 

Discipline Fysiotherapeutisch Onderzoek en Behandelen: 

Musculoskeletaal systeem 

 

Vakonderdelen: 

- Theorie 

- Praktijk 

 

Vakomschrijving: 

In het vak Modaliteiten (Fysische Therapie) maakt de student kennis met de basisbegrippen, de 

methoden en de technieken binnen het domein van de thermo-, cryo-, hydro-, balneo-, elektro- en 

ultrasontherapie. Verder worden die verkregen inzichten relevant toegepast in de 

praktijk/oefensituaties. 

Voorkennis: 

Dit vak borduurt voort op de volgende vakken:  

- Algemene Chemie  

- Anatomie I: Onderste Extremiteit  

- Fysiologie I: Algemeen en Muskuloskeletaal 

- Onderzoek en Behandelen Algemeen I  

- Anatomie II: Bovenste Extremiteit en Romp  

- Fysiologie II: Interne Organen  

Eindcijferbepaling: 

Het eindcijfer voor het vak Modaliteiten (Fysische Therapie) wordt bepaald door het gemiddelde van 

de cijfers van beide vakonderdelen, waarbij voor elk onderdeel een voldoende (≥5.5) moet worden 

behaald. 
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a) Theorie 

 

ECTS 1.5 

Contacturen 14 

Docent(en) C. Van Keeken- Fredrik, BPT 

 

Leerdoelen: 

- De student kan op basis van een kritische houding het belang van de fysiotechniek in de 

fysiotherapie inschatten. 

- De student kan de fysische, biofysische en fysiologische grondslagen van de fysiotechniek 

onderscheiden en uitleggen. 

- De student is in staat om indicaties en contra-indicaties, applicatievormen en modulaties van de 

verschillende fysiotechnische behandelingsvormen te beschrijven en uit te leggen. 

- De student is in staat om op basis van een diagnose en een aanvullend kinesitherapeutisch plan een 

verantwoorde keuze te kunnen maken binnen het aanbod van de therapeutische fysische middelen. 

 

Vakinhoud: 

In dit onderdeel worden de volgende fysiotechnische toepassingen theoretisch besproken: 

- Thermotherapie 

- Cryotherapie 

- Hydrotherapie en balneotherapie 

- Electrotherapie 

 Continue gelijkstromen: 

o Galvano therapie 

o Iontoforese 

o Diadynamische stromen 

o Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) 

 Laagfrequente stromen 

 Middenfrequente stromen 

- Ultrason 

 

Didactische werkvorm(en) 

Hoorcolleges, interactiecollege 

 

Literatuur 

Verplichte literatuur: 

- Lefevere F., Fysiotechniek. [cursustekst] Hoger Instituut voor Economisch, Paramedisch en 

Sociaal Onderwijs van het Gemeenschaps-onderwijs, Kortrijk, hoofdstuk 1 (paragraaf 1.1, 1.2 en 

1.5) en hoofdstuk 2  
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Aanbevolen literatuur:  

Deze informatie wordt t.z.t. door de docent verstrekt. 

 

 

Voorwaarde voor afleggen van tentamen: 

Voor deelname aan het tentamen voor dit onderdeel moet de student het vak Fysiologie I behaald 

hebben.  

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode  

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek 

Toelichting Cijferbepaling:  

Het tentamen duurt maximaal 2 uren en bestaan uit multiple choice 

vragen, casussen en open vragen. Hetzelfde geldt voor het 

hertentamen. 

De student dient minimaal een 5.5/10 te scoren om geslaagd te zijn 

voor dit vakonderdeel. 

De cijfers worden overeenkomstig de richtlijnen van het 

Examenreglement vastgesteld 
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b) Praktijk 

 

ECTS 1.5 

Contacturen 21 

Docent(en) C. Van Keeken- Fredrik, BSc 

 

Leerdoelen: 

- De student is in staat om de besproken fysiotechnische behandelingsvormen uit te leggen. 

- De student is in staat om rationeel gebruik van dergelijke fysiotherapeutische technieken toe te 

passen, eerder dan een receptenboek te hanteren. 

- De student is in staat om de toestellen die nodig zijn voor het toepassen van de leerstof, practisch 

te gebruiken en correct te hanteren. 

- De student kan de besproken fysiotherapeutische behandelingsvormen correct toepassen en is in 

staat om de verschillende kenmerken aan te passen aan de noden van verscheidene pathologieën. 

- De student is in staat om aan de hand van kleine opdrachten de opgedane kennis te linken aan 

verschillende casussen. 

 

Vakinhoud: 

In dit onderwijseenheid worden de fysiotechnische toepassingen die theoretisch worden besproken in 

“Modaliteiten (Fysische Therapie): Theorie” in de praktijk toegepast: 

- Thermotherapie 

- Cryotherapie 

- Electrotherapie 

 Continue gelijkstromen: 

o Galvano therapie 

o Iontoforese 

o Diadynamische stromen 

o Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) 

 Laagfrequente stromen 

 Middenfrequente stromen 

- Ultrason 

 

Didactische werkvorm(en) 

Hoorcollege, practica, interactiecolleges en opdrachten. 

 

Literatuur 

Verplichte literatuur: 

- Lefevere F., Fysiotechniek. [cursustekst] Hoger Instituut voor Economisch, Paramedisch en 

Sociaal Onderwijs van het Gemeenschaps-onderwijs, Kortrijk, hoofdstuk 1 (paragraaf 1.1, 1.2 en 

1.5) en hoofdstuk 2  
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Aanbevolen literatuur: 

Geen. 

 

Voorwaarde voor afleggen van tentamen: 

Voor deelname aan het tentamen voor dit onderdeel is een aanwezigheid van 75% van de colleges 

verplicht. Daarnaast moet de student het vak Fysiologie I behaald hebben. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode  

Evaluatievorm: modaliteit  Practicum 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

 Oefening met beoordeling 

Toelichting Cijferbepaling:  

De student dient een casus op te lossen rond de leerstof die behandeld 

werd tijdens de practicalessen en deze uit te voeren op een proefpersoon. 

Hetzelfde geldt voor het hertentamen. 

De student dient minimaal een 5.5/10 te scoren om geslaagd te zijn voor 

dit vakonderdeel. 

De cijfers worden overeenkomstig de richtlijnen van het 

Examenreglement vastgesteld. 
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2.25 Fysiologie III: Endrocrinologie, Neurofysiologie en Zintuigfysiologie 

 

 

Onderwijseenheden: 

- Endocrinologie en Zintuigfysiologie 

- Neurofysiologie 

 

Algemeen: 

In dit deel van de fysiologie wordt kennis gemaakt met het functioneren van de endocriene organen en 

het functioneren van het perifere en centrale zenuwstelsel. 

 

Voorkennis:  

Dit vak borduurt voort op de kennis en vaardigheden uit de vakken:  

- Celmorfologie en Histologie 

- Speciële Histologie  

- Anatomie I : Onderste Extremiteit 

- Anatomie II: Bovenste Extremiteit en Romp 

- Fysiologie I: Algemeen en muskuloskeletaal 

- Anatomie III: Interne organen, Hoofd/ hals +Embryologie, Neuro-anatomie  
 

Eindcijferbepaling:   

Het gewogen gemiddelde van beide onderwijseenheden is equivalent aan het cijfer 5.5/10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semester en studiefase BII – 2e semester 

ECTS 3 

Contacturen 28 

Docent(en) Dr. J. Toelsie 

Dr. R Bipat e.a. 

Discipline Fysiologie 
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2.25.1 Endocrinologie en zintuigfysiologie 

 

Leerdoelen: 

Na dit onderdeel heeft de student kennis en inzicht verworven in: 

- De soort en functie van hormonen 

- Regulatie van het endocriene stelsel 

- De groei en ontwikkeling van het lichaam 

- De calcium huishouding 

- De voortplantingsprocessen en fysiologie van de seksualiteit 

- De glucose huishouding van het lichaam 

- De functie van de steroïde hormonen 

- Het functioneren van de zintuigen 

 

Vakinhoud: 

De cursus endocrinologie en zintuigen is opgebouwd uit volgende delen: 

- Algemene endocrinologie 

- Hypofyse 

- thyroid (schildklier) 

- Parathyroid (bijschildklier) 

- Pancreas 

- Bijnieren 

- Voortplanting 

- Zintuigen (de tong, neus en huid) 

 

Didactische werkvorm(en) 

- Hoorcolleges 

- Discussie (via forum op internet) 

- Werkgroepen (idem) 

- E-learning (cd’s interactive physiology & http://uvsmoodle.uvs.edu) 

- Practicum 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

- Medical Physiology, 2nd  Edition Walter F. Boron & Emile L. Boulpaep 

- CD 9 system suit van Interactive Physiology 

- Online course: http://uvsmoodle.uvs.edu/ 

- Medical Physiology (voor neurofysiologie en zintuigen) J. Hall & A.C. Guyton 

 

ECTS 1.5 

Contacturen 14 

Docent(en) Dr. J. Toelsie 

Dr. R Bipat 
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Aanbevolen literatuur: 

- Human Physiology, an interactive approach: D. Silverthorn 

- Hall: Medical Physiology 

- CD’s: Interactive Physiology 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen:  
Deelname aan moodle testen. Het vak Fysiologie I behaald hebben. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: tijdstip Tijdens de examenperiode  

 Permanente evaluatie: Moodle testen 

Evaluatievorm: modaliteit Schriftelijk  

 

Evaluatievorm: soort Gesloten boek  

 Verslag  

Toelichting Opdrachten/verslag: elk jaar wordt een specifieke opdracht gegeven 

die helemaal uitgewerkt dient te worden. Dit kan gebaseerd zijn op 

literatuuronderzoek, maar ook eigen initiatieven inhouden. De inhoud 

van deze opdracht kan de student van zijn/haar Moodle account 

downloaden. 

 

Cijferbepaling: 10% Moodle cijfer + 90% tentamencijfer 

Moodletesten worden wekelijks afgenomen. 
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2.25.2 Neurofysiologie 

 

Leerdoelen: 

De student heeft kennis en inzicht verworven in: 

- De centrale en perifere regulatie van de motoriek van het lichaam 

- De centrale en perifere verwerking van sensorische prikkels 

- De associatieve processen zoals leren en geheugen 

- Slaap en dromen 

- Pijn 

 

Vakinhoud: 

De cursus neurofysiologie is opgebouwd uit volgende delen: 

- Het motorisch systeem 

 de corticale structuren 

o rol van de hersenstam 

o rol van de cerebrale cortex 

 de subcorticale structuren 

o kleine hersenen 

o basale ganglia 

 

- Het sensorisch systeem  

 De sensorische cortex 

 Het sensorische syseem  

 Visueel systeem + link naar de motoriek 

 Auditief systeem + link naar de motoriek 

 

- Integratie van de verschillende systemen 

 

Didactische werkvorm(en): 

- Hoorcolleges 

- Discussie (via forum op internet) 

- Werkgroepen (idem) 

- E-learning (cd’s interactive physiology & http://uvsmoodle.uvs.edu) 

- Practicum 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

- Medical Physiology, 2nd  Edition Walter F. Boron & Emile L. Boulpaep 

- CD 9 system suit van Interactive Physiology 

ECTS 1.5 

Contacturen 14 

Docent(en) Nog te bepalen 
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- Online course: http://uvsmoodle.uvs.edu/ 

- Medical Physiology (voor neurofysiologie en zintuigen) J. Hall & A.C. Guyton 
 

 

Aanbevolen literatuur: 

- Human Physiology, an interactive approach:D. Silverthorn 

- Hall: Medical Physiology 

- CD’s: Interactive Physiology 

Voorwaarde voor afleggen tentamen:   
Deelname aan moodle testen. Het vak Fysiologie I behaald hebben. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: tijdstip Tijdens de examenperiode  

 Permanente evaluatie: Moodle testen 

 

Evaluatievorm: 

modaliteit 

 Mondeling (met schriftelijke voorbereiding)  

 Schriftelijk  

 Practicum 

Evaluatievorm: soort Gesloten boek  

Verslag  

 

Toelichting Opdrachten/verslag: elk jaar wordt een specifieke opdracht gegeven die 

helemaal uitgwerkt dient te worden. Dit kan gebaseerd zijn op 

literatuuronderzoek, maar ook eigen initiatieven inhouden. De inhoud 

van deze opdracht kan de student van zijn/haar Moodle account 

downloaden. 

Cijferbepaling: 10% Moodle cijfer + 90% tentamencijfer 

Moodletesten worden wekelijks afgenomen. 
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2.26 Pathologie II: Interne aandoeningen 

Studiefase en semester BII – 2e semester 

ECTS 4.5 

Contacturen 42 

Docent(en) drs. M. Hollum 

drs. M. Simson 

drs. M. Sjauw Koen Fa 

Discipline Interne Aandoeningen 

 

Vakonderdelen: 

- Cardiologie 

- Pulmonologie 

- Rheumatologie 

 

Algemeen: 

In Cardiologie wordt het klinisch beeld, de evaluatie, en de evidence – based behandeling  

van de belangrijkste cardiale aandoeningen bij volwassenen (relevant voor Suriname) behandeld. 

In Pulmonologie wordt er een beschrijving gegeven van de meest voorkomende 

pulmonologische aandoeningen (in Suriname) m.i.v. evidence based medicine en practice en 

hoe deze aandoeningen onderzocht en behandeld worden. 

In Rheumatologie wordt het klinisch beeld, de evaluatie, de behandeling o.b.v. evidence based 

medicine/practice van de belangrijkste rheumatologische aandoeningen bij volwassenen (in Suriname) 

behandeld. 

 

Voorkennis:  

Dit vak borduurt voort op de kennis en vaardigheden uit de vakken Anatomie III, Fysiologie II, 

Pathologie I. 

 

Eindcijferbepaling: 

Cijfer tussen 1 en 10 met minimaal 5.5 om te zijn geslaagd. 
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a) Cardiologie 

 

ECTS 1.5 

Contacturen 14 

Docent(en) Drs. M. Hollum 

 

Leerdoelen: 

- De student kan de pathofysiologie en pathologie van de meest voorkomende cardiale aandoeningen 

in Suriname onderbouwen. 

- De student kan aanduiden welke klinisch medische onderzoeken en behandelingstechnieken van 

toepassing zijn bij de meest voorkomende cardiologische aandoeningen in Suriname 

- De student kan motiveren wat de rol van de fysiotherapeut is in het multidisciplinair 

behandelingsprogramma van cardiale patienten. 

- De student kan adviseren welke revalidatierichtlijnen gelden voor de diverse cardiale aandoeningen 

in Suriname. 

 

Vakinhoud: 

In dit vak worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- Acute Coronaire Syndroom (symptomen, oorzaken, risicofactoren, evaluatie) 

- Onstabiele Angina (oorzaken, classificatie, pathogenese) 

- Myocard Infarct 

- Biochemische Cardiale Markers (creatine kinase, cardiale troponins, myoglobine) 

- Anti-ischemische therapie (algemene zorg, anti-ischemische drugs) 

- KNGF – richtlijnen 

 

Didactische werkvorm(en) 

- Hoorcolleges 

- Responsiecolleges 

 

Literatuur 

Verplichte literatuur:  

Deze wordt t.z.t. door de docent verstrekt. 

 

Aanbevolen literatuur:  

Deze wordt t.z.t. door de docent verstrekt. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 
De student dient de volgende vakken succesvol afgerond te hebben: 

- Celmorfologie & histologie,  

- Spec histologie  

. 
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Toetsing en cijferbepaling: 

 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: tijdstip Tijdens de tentamenperiode  

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk   

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

Toelichting Cijferbepaling:  

Er wordt 1 tentamen afgenomen waarin elk vakonderdeel getoetst 

wordt. Elk onderdeel telt even zwaar mee. 
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b) Pulmonologie 

ECTS 1.5 

Contacturen 14 

Docent(en) Drs. M. Simson 

 

Leerdoelen: 

- De student kan de pathofysiologie, pathokinesiologie en pathologie van het pulmonaal stelsel bij 

de meest voorkomende pulmonale aandoeningen onderbouwen. 

- De student kan de pulmonale fysiologische processen, alsook de controle mechanismen van deze 

processen formuleren, onderscheiden en met elkaar in verband brengen. 

- De student kan het medisch onderzoek en de behandeling van patiënten met respiratoire 

aandoeningen uitleggen en de rol die de fysiotherapeut hierin heeft becommentariëren. 

- De student kan aangeven welke respiratoire aandoeningen het meest voorkomen en waarmee de 

fysiotherapeut beroepshalve geconfronteerd zal worden en kan derhalve adviseren welke 

behandeltechnieken van belang zijn bij de reconditionering van longpatienten en wat de te 

verwachten resultaten hierbij zijn. 

 

Vakinhoud: 

In dit vak worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- Pathologie, pathofysiologie en medische behandeling van obstructieve en infectieuze 

longaandoeningen, bronchusdeformaties, acute en chronische respiratoire insufficiëntie, 

hyperventilatiesyndroom 

- Pathokinesiologie van de ademhaling 

- Ziekenhuisinfecties 

- spirometrie (interpretatie en uitvoering) 

- invasieve en niet-invasieve ventilatie 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcolleges 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur:  

Deze informatie wordt t.z.t. door de docent verstrekt. 

 

Aanbevolen literatuur:  

Deze informatie wordt t.z.t. door de docent verstrekt. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen:  

De student dient de volgende vakken succesvol afgerond te hebben: 

- Celmorfologie & histologie,  

- Spec histologie  
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Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: tijdstip Tijdens de tentamenperiode  

Evaluatievorm: 

modaliteit 

 Schriftelijk   

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

Toelichting Cijferbepaling:  

Er wordt 1 tentamen afgenomen waarin elk onderdeel getoetst 

wordt. Elk onderdeel telt even zwaar mee. 
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c) Rheumatologie 

ECTS 1.5 

Contacturen 14 

Docent(en) Drs. M. Sjauw Koen Fa 

 

Leerdoelen: 

- De student kan de pathofysiologie en pathologie van de meest voorkomende reumatologische 

aandoeningen in Suriname onderbouwen 

- De student kan de oorzaken en klinische presentatie van deze verschillende reumatologische 

aandoeningen beschrijven 

- De student kan de klinische evaluatie, de medische en fysiotherapeutische 

behandelmogelijkheden voor de verschillende reumatologische aandoeningen uitleggen. 

- De student kan de technische onderzoeken van toepassing in de reumatologie beschrijven 

- De student kan de kenmerken/het proces van de ontstekingsreactie, weefselregeneratie en herstel 

uitleggen. 

 

Vakinhoud: 

In dit vak worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- Ontstekingsreacties 

- Arthrosis 

- Reactieve Arthritis/ Rheumatoïde arthritis 

- Acuut Rheuma 

- Spondylitis Ankylosa 

- M. Bechterew 

- Crest Syndroom 

- Jicht/Pseudojicht 

- Juveniele Arthritis 

- Polymyalgie Rheumatica 

- Psoriasis/ Psoriatische Arthritis 

- Systemische Lupus Erythematodes 

- Sclerodermie 

- Subacromiale Bursitis 

- Epicondylitis 

- Fibromyalgie 

- Ziekte van Dupuytren 

- Lumbago 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcolleges 
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Literatuur 

Verplichte literatuur:  

Deze informatie wordt t.z.t. door de docent verstrekt. 

 

Aanbevolen literatuur:  

Deze informatie wordt t.z.t. door de docent verstrekt. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 
De student dient de volgende vakken succesvol afgerond te hebben: 

- Celmorfologie & histologie,  

- Spec histologie  

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: tijdstip Tijdens de tentamenperiode  

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk   

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

Toelichting Cijferbepaling:  

Er wordt 1 tentamen afgenomen waarin elk onderwijseenheid 

getoetst wordt. Elk onderdeel telt even zwaar mee. 
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2.27 Pathologie III: Musculoskeletaal A 

Studiefase en semester BII – 4e semester 

ECTS 5 

Contacturen 46 

Docent(en) Drs. V. Bihariesingh 

Discipline Heelkunde 

 

Onderwijseenheden: 

- Orthopedie  

- Traumatologie 

 

Algemeen: 

In het vak Orthopedie worden aandoeningen en afwijkingen van het bewegingsapparaat: de 

ledematen en de wervelkolom bij kinderen en adolescenten behandeld vanuit een heelkundig 

perspectief. Verder worden de heelkundige orthopedische technieken m.n. operaties besproken. In 

het vak Traumatologie wordt er gekeken naar de verschillende letsels van het bewegingsapparaat en 

de algemene heelkundige behandel principes bij orthopedische traumata. 
 

Voorkennis: 

Dit vak / deze onderwijseenheid borduurt voort op kennis en vaardigheden uit de 

onderwijseenheden/vakken: 

Anatomie I (6 ECTS) 

Anatomie II (6 ECTS) 

 

Eindcijferbepaling: 

Eindcijfer: (Cijfer Orthopedie + Cijfer Traumatologie)/2 
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2.27.1 Orthopedie 

 

ECTS 2.5 

Contacturen 23 

Docent(en) Drs. V. Bihariesingh 
 

Leerdoelen:  

Bij het voltooien van deze onderwijseenheid is de student in staat om:  

- De pathologie en pathofysiologie van orthopedische afwijkingen en aandoeningen bij kinderen en 

adolescenten te onderbouwen. 

- De klinische presentatie van deze afwijkingen en aandoeningen te beschrijven. 

 

Vakinhoud: 

- Behandeltechnieken in de orthopedie: operaties 

 Orthopedie bij kinderen 

 

- Heupafwijkingen bij kinderen 

 Congenitale heupluxatie en dysplasie 

 Ziekte van Perthes 

 Epifysiolysis capitis femoris 

 

- Onderbeen- en voetafwijkingen bij kinderen 

 Platvoet 

 Klompvoet 

 Hol voet 

 

- Wervelkolom aandoeningen bij kinderen en adolescenten 

 Structurele deformiteiten (misvormingen) 

 Torticollis 

 

- Variaties in groei 

 Angulaire afwijkingen; genu valga/vara 

 Beenlengte verschillen 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

Prof. dr. J.A.N. Verhaan, Prof. dr. A.J. van der Luiden: Orthopedie. 2e druk 2001, BSL. Houten 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcolleges 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

De student heeft de vakken Anatomie I en II succesvol afgerond. 
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Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk  
 

Evaluatievorm: tijdstip Tijdens de examenperiode 
 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

Toelichting Cijfer tussen 1 en 10 met minimaal 5.5 om te zijn geslaagd.  
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2.27.2 Traumatologie 

 

ECTS 2.5 

Contacturen 23 

Docent(en) Drs. V. Bihariesingh 
 

Leerdoelen:  

Bij het voltooien van deze onderwijseenheid is de student in staat om:  

- De klinische presentaties van letsels van het bewegingsapparaat m.n. de extremiteiten en de 

wervelkolom te beschrijven. 

- Te reflecteren over de heelkundige behandelprincipes van orthopedische traumata van het 

bewegingsapparaat. 

 

Vakinhoud: 

- Traumatologie: algemene behandelprincipes van orthopedische traumata 

 Inleiding 

 Fracturen 

 Behandeling 

 Begeleidend weke delen letsel 

 

- Letsels van de wervelkolom 

 Cervicale wervelkolom 

 Thoracale, thoracolumbale en lumbale wervelkolom 

 

- Letsels van de bovenste extremiteit 

 Inleiding 

 Plexus brachialis 

 Sternoclaviculaire luxaties 

 Acromioclaviculaire luxaties 

 Elleboogluxatie 

 Fracturen van de proximale onderarm 

 

- Letsels van het bekken en de onderste extremiteit 

 Inleiding 

 Letsels van bekken en acetabulum 

 Proximale femurfractuur 

 Letsels van de enkel 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

Prof.dr. J.A.N. Verhaan, Prof.dr.A.J. van der Luiden: Orthopedie. 2e druk 2001, BSL. Houten 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcolleges 

 

 



Studiegids Bachelor Fysiotherapie 2019-2020 Page 143 
 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

De student heeft de vakken Anatomie I en II succesvol afgerond. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: 

modaliteit 

 Schriftelijk  
 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode  
 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  
 

Toelichting Cijfer tussen 1 en 10 met minimaal 5.5 om te slagen  
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2.28 Sociaal Blok II 

Studiefase en semester BII – 2e semester 

ECTS 3 

Contacturen 28 

Docent(en) C. Antonius-Smits, Lic. 

Drs. M. Lie A Ling 

Discipline Public Health 

 

Onderwijseenheden: 

- Sociologie 

- Filosofie/ethiek 
 

 

Algemeen: 

In een opleiding waarin zorg, gezondheid en lichamelijkheid centraal staan, is het van cruciaal 

belang om inzicht te hebben in medische sociologie en filosofie-ethiek. 
 

 

Bij het onderdeel Sociologie wordt besproken hoe ziekte en gezondheid, strategieën in de 

gezondheidszorg en de organisatie van zorg, mede worden bepaald door de sociale context waarin ze 

zich voordoen en door een sterk verschuivende sociale werkelijkheid. 
 

 

Bij het onderdeel Filosofie-Ethiek komen aan de orde: 

- De technische therapeutische vaardigheden kunnen kaderen en situeren in een maatschappelijke, 

levensbeschouwelijke en filosofische context 

- Inzicht hebben in die diverse contexten 

- De vaardigheid om over dit inzicht op een methodische en systematische wijze te reflecteren. 
 

 

Voorkennis: 

Dit vak borduurt voort op de beoogde kennis en vaardigheden die verworven zijn bij het vak: 

-     Gezondheidspsychologie I 

-     Sociaal Blok I: Agogiek 

-     Sociaal Blok I: Anthropologie 
 

 

Eindcijferbepaling: 
Op de cijferlijst staat een eindcijfer bestaande uit : 
Cijfer ‘Medische Sociologie’ + Cijfer ‘Filosofie/Ethiek’ 

2 

 

Om een voldoend eindcijfer te behalen voor Social Blok II, moet voor beide vakken minimaal een 

5,5 zijn behaald. Onderlinge compensatie is niet mogelijk! 
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2.28.1  Sociologie 

 

ECTS 1.5 

Contacturen 14 

Docent(en) C. Antonius-Smits,Lic. 

 
Leerdoelen en koppeling aan eindtermen: 

De leerdoelen van het vak Medische Sociologie sluiten aan bij de eindtermen die gerelateerd zijn aan de 

rollen van de fysiotherapeut als Wetenschapper (FW) en als beroepsontwikkelaar (FB), t.w. : 

 Is in staat om onder begeleiding wetenschappelijke literatuur uit het vakgebied te screenen, 

begrijpen en kritisch te beoordelen en te komen tot realistische, onderbouwde en bruikbare 

conclusies. Kan onderzoeksmethodes en technieken uit het vakgebied herkennen, begrijpen en in 

relatie brengen met evidence-based practice. (FW1) 

 Heeft kennis en inzicht in het Surinaamse gezondheidszorgsysteem. (FB3) 

 Heeft inzicht in de rol en de verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut en kan inspelen op onder 

meer sociaal-maatschappelijke trends. (FB4) 

 

Leerdoelen: 

Na afloop van het vak Medische Sociologie kan de student: 

- Theorieën en  concepten omtrent sociale aspecten van ziekte, gezondheid en gezondheidszorg in eigen 

woorden omschrijven d.m.v.  voorbeelden uit de eigen omgeving. 

- Theoretische concepten en theorieën omtrent sociale aspecten van ziekte, gezondheid en 

gezondheidszorg herkennen in publicaties van uiteenlopende aard (van krantenartikel tot medisch 

sociologisch wetenschappelijke artikels). 

- Situaties en ontwikkelingen in de gezondheidszorg, nationaal en internationaal, vanuit een medisch 

sociologisch perspectief analyseren en bekritiseren. 

- Een persoonlijke mening m.b.t. (actuele) onderwerpen binnen de leerstof te verwoorden en motiveren 

naar anderen toe. 
 

Leerdoel 1 sluit aan op de eindtermen FB3 en FB4. In de eerste drie modules leren studenten hoe de 

Medische Sociologie enerzijds een partner kan zijn bij het helpen zoeken naar kritische inzichten in de 

complexe werksetting van de gezondheidszorg. Anderzijds kan het een referentiekader bieden waarbij de 

maatschappelijke dimensie in diagnostische en therapeutische aktiviteiten kan worden ingebouwd. 

Leerdoel 2 sluit aan op de eindterm FW1 en wordt o.a. bereikt d.m.v zelfstudie-opdrachten en een 

groepspresentatie die meetellen in de eindbeoordeling.  

Leerdoel 3 sluit aan op de eindterm FB3 en komt voornamelijk aan de orde in Module 4 bij het 

bespreken van het concept ‘medicalisering’ en verder in Module 5 en 6  ‘Organisatie van de 

gezondheidszorg’ en ‘Gezondheidszorgbeleid’.  

Leerdoel 4 wordt bereikt door activerende werkvormen te gebruiken zoals discussie, gelegenheid tot het 

vertellen van eigen ervaringen met verschillende onderwerpen die aan bod komen in het vak, het maken 
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van duidelijke afspraken door de docent én de studenten, opdrachten waarin expliciet naar een eigen 

mening wordt gevraagd en verschillende korte oefeningen tijdens het college. 

 

Vakinhoud: 

De volgende thema's worden behandeld: 

- Sociologie: de Sociologie als empirische wetenschap, Sociologische basisbegrippen, 

Medische Sociologie, De sociologische belangstelling voor ziekte en gezondheid, relevantie 

van de medische sociologie voor gezondheidswerkers in opleiding 

- Sociale aspekten van ziekte en gezondheid: definities van gezondheid, het begrip ziekte 

en verschillende ziektemodellen, handicap/stoornis/beperking/stigma, sociologische 

theorieen inzake ziekte en gezondheid 

- Ziektegedrag/Gezondheidsgedrag: de concepten, ziektegedrag, gezondheidsgedrag, 

en medische consumptie, determinanten van medische consumptie, lekenmodellen 

van ziekte en gezondheid, chronisch zieken, zelfhulpgroepen 

- Professionalisering, Medicalisering en Iatrogenese 

- De organisatie van de gezondheidszorg: het begrip gezondheidszorg, 

organisatievormen, verschillende classificaties, eerstelijnsgezondheidszorg, 

tweedelijnsgezondheidszorg, derdelijnsgezondheidszorg, organisatie van de 

gezondheidszorg in Suriname 

- Gezondheidszorgbeleid: gezondheid als object van beleid, het concept 

gezondheidsbeleid, basisinformatiesysteem en gezondheidsindicatoren 

 
Literatuur 

Verplichte literatuur: 

Modules en “Reader”, samengesteld door de docent en jaarlijks bijgewerkt. 
 
Aanbevolen literatuur: 
De actualiteit mbt gezondheidsvraagstukken volgen via de media. 
 

 

Didactische werkvorm(en): 
Hoorcolleges, presentatie a.h.v. een zelfstudie-opdracht en plenaire discussie over de inhoud 
 
Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

Geen 
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Toetsing en cijferbepaling: 
 

Te preciseren elementen  Omschrijving 

Evaluatievorm:  

modaliteit 

  Presentatie in groepsverband 
  Schriftelijk tentamen 
 

Evaluatievorm: 

Tijdstip 

  Presentatie in groepsverband tijdens het college 
  Schriftelijk tentamen in de tentamenperiode van mei 

Evaluatievorm: 

Soort 

  Semi Open boek 

Toelichting Cijferbepaling: 
De groepspresentatie telt voor  10% mee bij het berekenen van  het eindcijfer 

van het vak Medische sociologie. Het schriftelijk tentamen telt mee voor 

90% van het eindcijfer.  In totaal kan je een cijfer tussen  1 en 10 halen 

waarbij 5,5 of hoger als voldoende wordt aangemerkt. 

Eindcijfer Medische Sociologie : Groepspresentatie (10%)+Schriftelijk 

tentamen(90%) 
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2.28.2 Filosofie/Ethiek 

 

Vakomschrijving 

Studenten inzicht geven in wat een ethische bezinning inhoudt en hen stimuleren om ook zelf morele 

vragen te formuleren en op een systematische wijze op zoek te gaan naar mogelijke antwoorden. 

 

Leerdoelen 

De student heeft aan het eind van dit vak: 

- Inzicht in de basisbegrippen van de wijsbegeerte en ethiek, de hoofdstromingen ervan de 

verwevenheid van medisch en filosofisch denken, 

- De relatie tussen identiteit en lichamelijkheid kunnen toelichten en ophelderen en de 

hedendaagse wetenschappelijke literatuur daaromtrent kunnen verwerken. 

- De student kan uitleggen wat het begrip ethiek inhoudt en kan aangeven wat de rol is van 

ethiek voor de gezondheidszorg in vier punten. 

- De student kan morele dilemma’s en houdingsgerichte aspecten van moreel handelen 

benoemen en kan verklaren wat het belang is van het onderscheid tussen persooonlijke en 
professionele moraal. 

-    De student kan op basale wijze omgaan met ethische vragen 

-    De student is in staat na te denken over de betekenis van de vraag ‘wat is hier het goede om 
te doen?’, en kan zichzelf als zorgverlener binnen deze vraag plaatsen. Verder kan de student 
het dilemma-gerichte aspect aangeven van de vraag of het goede wel gedaan wordt. 

-    De student kan in eigen woorden weergeven welke waarden deze bepalend vind in de zorg. 

 

Vakinhoud: 

De student maakt kennis met het terrein van de (medische) filosofie, de reflectie in het algemeen en de 

vereisten die dat met zich meebrengt: methodische twijfel, systematische en logisch opgebouwde reflectie 

en gestructureerd leren nadenken. Diverse thema's worden besproken en gesitueerd die elk op zich een 

bijzondere relevantie vertonen voor deze opleiding: ziekte, gezondheid, lichamelijkheid, identiteit, 

diversiteit, techniek, enz. 

 
Literatuur 

Verplichte literatuur: 

- G.Widdershoven, Ethiek in de kliniek, Hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek, Boom, 

Amsterdam 

- L.L.E.Bolt, M.F. Verweij, J.J.M. van Delden, Ethiek in de praktijk, Koninklijk van Gorcum, Assen 

2005 

- M. van den Hoven, Zorgen geen handeling, maar relatie, in T.Tromp, (red),Zin in zorg, Tijdschrift 

van reliëf over zorg, ethiek en levensbeschouwing, no 1, jaargang 7 

- A. van der Arend, C.Gastmans, Ethisch zorg verlenen, Handboek voor de verpleegkunde beroepen 

ECTS 1.5 

Contacturen 14  

Docent(en) Drs. M. Lie A Ling 
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- H.A.M.J. ten Have e.a. Medische ethiek. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, 1998 

- M.Steemers –van Winkoop, levensverhalen en levensvragen, uit: Geloven in Zorg, Omgaan met 

geloof, levensbeschouwing en spiritualteit in de gezondheidszorg, HB uitgevers, Baarn 
- 2002 
 

 

Aanbevolen literatuur: 

Deze informatie wordt t.z.t. door de docent verstrekt. 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcolleges en discussie 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen:  

Geen 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk tentamen 

 Presentatie in groepsverband 

Evaluatievorm: tijdstip  Presentatie in groepsverband tijdens het college 

 Schriftelijk tentamen in de tentamenperiode van mei (herkansing 

in oktober). 

Toelichting Cijferbepaling: 

De groepspresentatie telt voor 10% mee bij het berekenen van het 

eindcijfer van het vak Medische sociologie. Het schriftelijk tentamen telt 

mee voor 90% van het eindcijfer.  In totaal kan je een cijfer tussen 1 en 10 

halen waarbij 5,5 of hoger als voldoende wordt aangemerkt. 

Noot: 

Het presentatiecijfer blijft één academisch jaar geldig. M.a.w. het 

presentatiecijfer geldt voor de tentamenperiode van mei en van oktober. 

Indien de student het vak niet succesvol heeft afgerond na oktober, moet de 

presentatieopdracht opnieuw gemaakt worden in het volgende academisch 

jaar. 

Eindcijfer Medische Sociologie : Groepspresentatie (10%)+Schriftelijk 

tentamen(90%) 

Eindcijfer Filosofie/Ethiek beoordeling takehome opdracht 

Het eindcijfer Social Blok II bestaat uit het gemiddelde cijfer Medische 

sociologie en Filosofie/Ethiek en wordt als volgt berekend :  
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Eindcijfer Social Blok II : cijfer Medische Sociologie + cijfer 

Filosofie/Ethiek 

                                                                            2                     

                   

Om een voldoend eindcijfer te behalen voor Social Blok II, moet je voor 

beide vakken minimaal een 5,5 hebben gehaald. Onderlinge compensatie is 

niet mogelijk! 
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2.29 Research III 

 

Studiefase en semester BII – 2e semester 

ECTS 1,5 

Contacturen 12 

Docent(en) Drs. M. Eersel, MSPH 

Discipline Public Health 

 

Wetenschappelijk artikel 

 

Algemeen 

De student leert een Public Health gerelateerd wetenschappelijk artikel kritisch te lezen en te 

beoordelen met behulp van kennis uit vakken Epidemiologie, Biostatistiek, en Onderzoeksethiek en 

Medische informatica. 

 

Voorkennis:  

Dit vak borduurt voor op kennis en vaardigheden van de vakken Research I en II.  

 

Leerdoelen: 

- Aan het eind van de cursus is de student in staat om een medisch wetenschappelijk artikel 

zelfstandig kritisch te lezen en te beoordelen op de reeds geleerde concepten uit Epidemiologie, 

Biostatistiek, Onderzoeksethiek Ethiek en Medische Informatica. 

- De student kan een mondeling referaat (met ppt presentatie) houden over een gelezen en beoordeeld 

wetenschappelijk artikel, hetgeen een goede voorbereiding is op presentaties en referaten die later 

in het pre-klinisch en klinisch onderwijs en eventuele verdere carriere worden vereist. 

- De student kan zijn/haar kritische analyse v/e medisch wetenschappelijk artikel in een schriftelijk 

verslag (critique) vastleggen 

 

Vakinhoud: 

Tijdens de colleges leren de studenten om medisch wetenschappelijke artikelen kritisch te lezen  en 

een referaat (mbv powerpoint) en schriftelijk verslag van de kritische analyse voor te bereiden 

 

Literatuur  

Verplichte literatuur: 

Recente artikelen (niet ouder dan 5 jaar) in gerenommeerde tijdschriften worden door de docent 

gebruikt als lesmateriaal tijdens colleges. 

 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcollege, discussie en werkgroepen 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen 

De student moet het vak Research I behaald hebben en verder geldt 80% gemaakte opdrachten 

 



Studiegids Bachelor Fysiotherapie 2019-2020 Page 152 
 

Toetsing en cijferbepaling: 

Bij de toetsing krijgen groepjes van 3-5 studenten 1 medisch wetenschappelijk artikel toegewezen. De 

toetsing is tweeledig. Het eerste deel is een mondeling referaat over het toegewezen medisch 

wetenschappelijk artikel gebruikmakend van een power point presentatie voor een select klein 

publiek bestaande uit docenten en studenten. Per presentatie wordt een beoordelingscommissie 

aangewezen. De studenten worden bij dit eerste onderdeel individueel beoordeeld op de kwaliteit, en 

duidelijkheid van hun presentatie. Het tweede deel is een schrifelijk groepsverslag van de kritische 

analyse van hetzelfde artikel. Het schriftelijk verslag wordt beoordeeld door de docent.  

 

Een cijfer van 5.5 is nodig om voor het vak te slagen en wordt als volgt bepaald: 

(Mondelinge presentatie cijfer+schriftelijk verslagcijfer)/2  
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2.30 Onderzoek en Behandelen Algemeen III 

Studiefase en Semester  BII - 2e semester 

ECTS Totaal: 4 

Contacturen Totaal: 46 

Docent(en) N.Ho-A-Tham, MSc  

N. Struyf, MSc 

C. Jakaoemo, MSc 

J. van Keeken, BPT 

D. Doerdjan, BSc 

Discipline Fysiotherapeutisch Onderzoek en Behandelen: 

Musculoskeletaal systeem  
 

Algemeen: 

De student leert zowel de theoretische als de eigen vaardigheid van het motorisch leren verder te 

ontwikkelen met als aangrijpingspunt  de eerder opgestoken kennis en vaardigheden van Methodische en 

Didactische vaardigheden I. Daarnaast maakt de student kennis met enkele basisbegrippen en de 

beginselen van inspanningsfysiologie, hetgeen wordt geïntegreerd in trainingsleer en vertaald naar de 

fysiotherapeutische oefeningen. In de praktijklessen over oefentherapie en training zullen de principes van 

het motorisch leren worden verwerkt om de patiënt zo adequaat mogelijk te instrueren. Binnen de klinisch 

redeneer en evidence-based processen wordt zowel een theoretisch kader als de vaardigheden aangereikt 

in de vorm van casussen en discussies.  

 

Voorkennis: 

Dit vak borduurt voort op de beoogde kennis en vaardigheden die verworven zijn bij de vakken:  

- O&B Algemeen I, Methodische en didactische vaardigheden I  

- O&B Algemeen II 

 

 

Leerdoelen:  

- De student is in staat het verschil tussen motor control en motor learning te beschrijven en de basis 

principes van motor learning in het kader van ‘practice design’ op te noemen en te beschrijven. 

- De student is in staat om beperkingen (restraints) en middelen (resources) bij het leren van een taak 

te identificeren op het niveau van het individu (degene die leert), de taak en de omgeving. 

- De student is in staat het verschil tussen leren en presteren te beschrijven. 

- De student is in staat om onderscheid te maken tussen verschillende typen van feedback (vb. 

knowledge of results, knowledge of performance) en bij gegeven voorbeelden van feedback deze 

correct te classificeren onder een van deze typen feedback. 

- De student is in staat om de beginselen van oefentherapie te beschrijven en zijn keuzes binnen 

oefentherapie te  beredeneren. 

- De student is in staat om de oefeningen te communiceren en uit te leggen aan patiënten en mede 

gezondsheidswerkers. 

- De student kan het verschil uitleggen tussen aerobische en anaerobische verbranding.  
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- De student kan de veranderingen van het cardiovasculair, pulmonaal en musculoskeletal systeem die 

optreden tijdens inspanning en training opsommen.  

- De student kent de basis prinicipes die gebruikt worden bij training alsook de trainingsvariabelen. 

- De student is in staat een systematisch, methodisch en volgens de richtlijnen van het HOAC II 

fysiotherapeutisch onderzoeks- en behandelplan op te stellen en uit te voeren op basis van 

beschikbare gegevens vanuit de pathologie (enkelvoudige, niet-gecompliceerde klachten). 

 

Vakinhoud: 

- Klinisch redeneren 

 Herhaling klinisch redeneren volgens het HOAC II systeem 

 Toepassing van gegevens bij een enkelvoudige, niet-gecompliceerde klacht van het houdings- en 

bewegingsapparaat aan de hand van een casus of wetenschappelijk literatuur 

- Oefentherapie 

 Motor control en motor learning 

o Motorische controle en motorisch leren (inleiding) 

o Designing Practice 

o Obstakels(constraints) en tools(restraints) voor het leren van een taak 

o Leren versus presteren 

o Feedback geven 

 Introductie inspanningsfysiologie & trainingsleer:  

 Basisprincipes van oefentherapie 

○ Proprioceptie en muscle control 

○ Coördinatie 

○ Kracht, uithouding en power  

○ Stretching  

 Toestel en materiaal kennis 

- Ganganalyse 

 Normaal gangpatroon 

 Pathologisch gangpatroon 

- Herhaling inspectie 

 Algemene en locale inspectie  

 Inpectie in verschillende aanzichten (dorsaal, ventraal, saggitaal) 

- Herhaling anamnese 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

- Hand-outs van de desbetreffende docenten gebaseerd op de aanbevolen en verplichte literatuur. 

- Boeken:  

 Bourgois J & Vrijens J. Basis voor verantwoord trainen. New Goff nv, 1e druk, 2011, 

hoofdstukken 2-9 

 Cools; Oefentherapie bij schouderaandoeningen;2010 

 J. bourgois; J  Vrijens; Basis voor verantwoord trainen; 2010 

 Klinisch redeneren volgens het  HOAC II, hoofdstuk 1, 2010 Houten, 1e druk, Bohn Stafleu van 

Loghum, ISBN 978 90 313 7727 5 
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 Boiten J.C.,et al (2016), Diagnostiek in de fysiotherapie: Proces en werkwijze, zevende  druk, 

Utrecht, Reed business, alle hoofdstukken 

 

Aanbevolen literatuur: 

- Boeken: 

 Magee D.J. (2014[RN1] ), Orthopedic physical assessment, sixth edition, St Louis, Missouri, 

Elsevier Saunders, hoofdstuk 1, 14, 15 

 Black M. and Driscoll M, (2011), Teaching and Learning in Physical Therapy; From classroom 

to clinic, Thorofare, Slack Incorporated 

 

- Artikels:  

 Kibler WB & McMullen J , Scapular dyskinesis and its relation to shoulder pain, J Am Acad Orthop 

Surg  2003 Mar-Apr;11(2):142-51 

 Struyf  F, Nijs J et al, Clinical assessment of the scapula: a review of the literature, Br J Sports Med 

2014;48:883-890 

 Tiemstra J, Update on acute ankle strains, Am Fam Physician 2012;85(12):1170-1176 

 Shumway-Cook A &  Woollacott MH. Motor control. Translating research into clinical practice. 

4th edition, 2012. Hoofdstuk 1 en 2. 

 

 

Didactische werkvorm(en): 

- Hoorcolleges 

- Practica 

- Individueel opdracht 

 

 Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

- De student mag deelnemen aan het tentamen (zowel regulier als in de hertentamenperiode) als hij/zij 

minimaal 75% van de practicum colleges heeft gevolgd. 

- De student moet de vakken O&B Algemeen I en Methodische en Didactische Vaardigheden I behaald 

hebben. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: tijdstip   Tijdens de examenperiode 

  Evaluatie opdracht buiten gewone examenperiode 

 

Evaluatievorm: modaliteit   Practicum: met schriftelijke voorbereiding 

  Schriftelijk 

 

Evaluatievorm: soort   Gesloten boek 

  Take-home 

   Presentatie en discussie van individueel of groepsopdracht 
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Toelichting Eindcijferbepaling:  

Berekening eindcijfer:  

Individueel opdracht                                  (10%) 

Regulier theorie tentamen                         (45%) min. 4.0 scoren 

Regulier tentamen praktijk                        (45%) min. 4.0 scoren 

 

• Eindcijferbepaling: geen apart cijfer voor theorie en praktijk 

toegekend 

• Dit vak is voldaan wanneer minimaal een 4/10 behaald is voor het 

regulier theorie en/of regulier praktijk tentamen en het eindcijfer 

van ≥5.5 behaald is. 

• Indien het eindcijfer ≤5.4 en/of het regulier theorie/praktijk cijfer 

<4.0, dan dient de student het volledig vak opnieuw te tentamineren 

m.u.v  onderdelen die getoetst zijn tijdens de lessen (individueel 

opdracht).  Indien na de hertentamens het eindcijfer nog steeds ≤5.4 

is, dienen alle onderdelen opnieuw afgenomen te worden in het 

volgend collegejaar.  

• De cijfers voor de onderdelen die tussentijds zijn getoetst gelden 

voor 1 college jaar. 

• Er zijn geen hertentamens mogelijk van de onderdelen die 

gedurende het semester worden afgenomen  

 

 

Toetsing 

Het regulier theorie tentamen voor het vak “Onderzoek en Behandelen 

Algemeen III” wordt bepaald door een drie uur durend tentamen 

bestaand uit verschillende typen vraagstellingen. Zo zijn er zowel open 

vragen, casussen of meerkeuze vragen rond de leerstof die behandeld 

werd tijdens de colleges. 

 

Het regulier praktijktentamen voor het vak “Onderzoek en Behandelen 

Algemeen III” omvat maximaal 5 stations waar studenten, afhankelijk 

van het onderdeel, min. 15 to max. 30 minuten de tijd kunnen krijgen 

om een station met een simulatiepatiënt of proefpersoon te voltooien. 

Er is vooraf een voorbereidingsstation van min.15 tot max. 30 minuten, 

afhankelijk van aantal stations. De examinator maakt gebruik van een 

beoordelingslijst. 
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2.31 Inspanningsfysiologie & Voedingsleer 

Studiefase en semester BIII - 1e semester 

ECTS 5 

Contacturen 46  

Docent(en) Dr. S. Baldew  

M. Bersaoui, MSc  

R. Hijlaard 

Discipline Fysiologie 

 

Vakonderdelen:   

- Inspanningsfysiologie  

- Voedingsleer  

 

Algemeen:  
Aan het eind van het semester kent de student acute en chronische aanpassingen die optreden aan het 

musculoskeletaal, cardiovasculaire, pulmonaal systeem tijdens inspanning. Eveneens kan de student met 

de opgedane kennis over trainingsleer oefenprogrammas evalueren als ook opstellen voor verschillende 

doelgroepen. 

 

Voorkennis: 

Fysiologie II: Interne Organen, Anatomie III, Pathologie II: Interne Aandoeningen 

 

 

Eindcijferbepaling: 

Het gewogen gemiddelde van beide onderwijseenheden is equivalent aan het cijfer 5.5/10. 
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a) Inspanningsfysiologie 
 

 

Leerdoelen: 

- De student kan de processen van energielevering die nodig zijn tijdens inspanning relateren aan de 

verschillende vormen van inspanning/training.  

- De student kent de aanpassing van het pulmonaal systeem die optreden tijdens inspanning en kan die 

uitleggen aan medestudenten 

- De student kent de aanpassingen van het cardiovasculair systeem die optreden tijdens inspanning en 

kan die uitleggen aan medestudenten. 

- De student kan aan de hand van de literatuur over de temperatuur regulatie het proces schematisch 

weergeven en uitleggen aan medestudenten.  

- De student kan aan de hand van praktische voorbeelden de verschillende factoren die een rol spelen 

bij vermoeidheid uitleggen aan medestudenten.   

- De student kan aan de hand van de trainingsleerprincipes verschillende trainingsprogrammas opstellen.  

- De student kan het belang van reguliere fysieke activiteit als onderdeel van een gezonde levensstijl  

aangeven en onderbouwen met wetenschappelijke artikels.  

- De student kan de resultaten van verschillende inspanningstesten interpreteren ter opstelling van een 

trainingsprogramma.  

 

Vakinhoud: 

- Energiesystemen 

- Glycolyse 

- Anaerobe splitsing van koolhydraten 

- Lactaatproductie 

- Lactaatdrempel 

- Spieraanpassing bij inspanning (acute en chronische aanpassing) 

- Cardiovasculaire aanpassing bij inspanning (acute en chronische aanpassing) 

- Pulmonale aanpassing bij inspanning (acute en chronische aanpassing) 

- Temperatuur regulatie processen 

- Oorzaken vermoeidheid 

- Trainingsleerprincipes 

- Oefenprogrammas 

- Lichaamssamenstelling  

- Aanpassing lichaamssamenstelling na inspanning 

- Spiroergometrie 

- Maximale en submaximale inspanningstesten  

 

  

ECTS 4 

Contacturen 37 

Docent(en) Dr. S. Baldew 

M. Bersaoui, MSc.  
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Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

- J.J. de Morree (2011); Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training, Tweede herziende druk; 

hoofdstuk 2 t/m 13 en 15 

- Presentaties tijdens de colleges  

  

Aanbevolen literatuur: 

- Bourgois J & Vrijens J. Basis voor verantwoord trainen. New Goff  nv, 1e druk, 2011  

 

 

Didactische werkvorm(en) 

- Practicum 

 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

De student heeft Fysiologie II: interne organen en Anatomie III succesvol afgerond 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de tentamenperiode 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

Toelichting Cijferbepaling:  

Het cijfer behaald tijdens het schriftelijk tentamen in de 

tentamenperiode. Dit deel is behaald bij een cijfer van ≥5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoorcolleges 

- Groepsopdrachten 
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b) Voedingsleer 

 

Semester  4  

ECTS  1  

Contacturen  12  

Docent(en)  F Nahar 

I. Krishnadath, MD MPH PhD   

  

Algemeen  

De student kan aangeven wat de evidence-based voedingsrichtlijnen zijn en op basis daarvan 

voedingsinnames  beoordelen en advies uitbrengen bij een ‘gezond’ of ‘ziek’ persoon.  

  

Voorkennis  

Studenten hebben kennis op het niveau van het secundair onderwijs (VWO) en Research I.  

  

Leerdoelen    

- De student kan de basisprincipes van voeding in eigen woorden aangeven.   

- De student is in staat om aan te geven wat de dagelijks aanbevolen hoeveelheid voeding is.   

- De student is in staat de dagelijks aanbevolen hoeveelheid voeding te berekenen  en deze te 

vergelijken met de aanbevolen hoeveelheden aan de hand van casuïstiek.   

- De student kan de juiste voeding voor personen in verschillende leeftijdsfasen en voor zieken 

benoemen.  

- De student is in staat aan de hand van  metingen de lichaamssamenstelling te berekenen en te 

vergelijken met referentiewaarden.   

  

Vakinhoud  

De onderwerpen die aan de orde komen zijn  de basisprincipes van voeding (eiwitten, vetten, vitaminen, 

mineralen en koolhydraten), berekenen van energiebehoeften, bepalen van lichaamssamenstelling (onder 

en overvoeding),  aanbevolen hoeveelheden voedingsmiddelen bij gezonden en zieken, in relatie tot 

welvaartsziekten en (klinische) ondervoeding. De studenten krijgen zelfstudieonderwerpen te weten: 

bepalen/berekenen van eigen voedingsintake/ lichaamssamenstelling en een advies kunnen uitbrengen 

aan de hand van  evidence-based richtlijnen.  

  

Literatuur  

Verplichte literatuur  

- Collegemateriaal samengesteld door bovenstaande docent o.a. ondersteund met onderstaande 

artikelen:  

- Vertering, absorptie en transport van voedsel, H4, blz 101-150. Fysiologie van de voeding, J.F. De 

Wijn en W.Th.J.M. Hekkens, 1994  

- Weight Loss with a Low-Carbohydrate, Mediterranean, or Low-Fat Diet. I.Shai, et al. N Engl J Med 

2008; 359: 229-41.  

- Lifetime alcohol use and overall and cause-specific mortality in the EPIC study. Ferrari, et al (2014) 

BMJ Open 2014;4:e005245  

- Validation of predictive equations for resting energy expenditure in adult outpatients and inpatients, 

P.J.M. Weijs, et al. Clinical Nutrition (2008) 27, 150-157.  
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- Ethnic and sex-specific cut-off values for adult obesity in the Suriname Health Study. I.S. 

Krishnadath et al, Obes Res Clin Pract, 2016.  

- Quantity and variety in fruit and vegetable intake and risk of coronary heart disease. S.N. 

Bhupathiraju et al. Am J Clin Nutr 2013; 98: 1514-23.  

- Association between sugar-sweetened and artificially sweetened soft drinks and type 2 diabetes: 

systematic review and dose–response meta-analysis of prospective studies. D.C. Greenwood, et al. 

British Journal of Nutrition 2014; 112: 725-34.  

- The impact of low preoperative fat-free body mass on infections and length of stay after cardiac 

surgery: A prospective cohort study. L.M.W. van Venrooij, et al. 2011; 142(5): 126396.  

  

Aanbevolen literatuur:   

Fysiologie van de voeding, J.F. De Wijn en W.Th.J.M. Hekkens, 1994.  

Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatienr. 

2015/24 (www.gr.nl)  

   

Didactische werkvorm(en)  

Hoorcolleges en werkgroepen.  

  

Voorwaarde voor afleggen tentamen:  

Voldoende voor Research I.   

Practicum verslag dient ingediend te zijn voorafgaand aan schriftelijk tentamen in de reguliere 

tentamenperiode.   

  

  

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk tentamen 

 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode 

 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek   

Toelichting Schriftelijk tentamen in de reguliere tentamenperiode gedurende 1 uur. Een 

practicum verslag in te leveren op een door de docent van te voren 

aangegeven deadline. 

Beide onderdelen tellen voor 50% van het eindcijfer, welke minimaal 5,5 

moet zijn.  
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2.32 Pathologie IV: Musculoskeletaal B 

Studiefase en semester BIII - 1e semester 

ECTS 3 

Contacturen 28 

Docent(en) N. Struyf, MSc 

R. Mohan- Basantram, MSc 

Discipline Fysiotherapeutisch Onderzoek en Behandelen: 

Musculoskeletaal systeem 

 

Algemeen: 

Het vak Pathologie IV: Musculoskeletaal B heeft als belangrijkste doel de kennis van musculoskeletale 

aandoeningen van het lichaam (alsook de voorkennis van pathologie III) te integreren in het 

fysiotherapeutisch klinisch redeneren en handelen.  

 

Voorvakken:  

Dit vak borduurt voort op de kennis en vaardigheden van het vak Pathologie III : Musculoskeletaal A. 

 

Leerdoelen:  

 De student moet in staat zijn om een aandoening, vermeldt in de vak inhoud, te beschrijven en te 

classificeren. 

  De student moet in staat zijn om een aandoening, vermeldt in de vak inhoud, uit te leggen aan 

een leek of medestudenten. 

 De student moet in staat zijn om een aandoening, vermeldt in de vak inhoud te onderscheiden van 

elkaar middels de oorzaak, het verloop en hun specifieke symptomatologie en/of klinische tekens. 

 De student kan het beloop van de aandoeningen vermeldt in de vak inhoud in het raamwerk 

van ‘fasen van weefselherstel’ en ‘belasting-belastbaarheid’ plaatsen en kan hierbij 

conclusies trekken i.v.m. met het klinisch onderzoek, de gestelde behandeldoelen en 

mogelijke fysiotherapeutische interventies.  

 De student is in staat om wetenschappelijke verslagen zoals artikels over de aandoeningen 

vermeldt in de vak inhoud kritisch te lezen, te analyseren en hieruit de kennis die belangrijk is 

voor het fysiotherapeutisch handelen te filteren en toe te passen bij een “paperbased patient” of 

een casus. 

 De student is in staat tijdens casuïstiek een inschatting te maken van de belasting en 

belastbaarheid van een ‘paperbased patient’ op basis van de informatie betreffende de klacht of 

de aandoening verzameld uit de anamnese en het klinisch onderzoek. 

 

Vakinhoud: 

 Korte herhaling Pathologie III topics; verder wordt er van de student verwacht dat hij/zij kennis 

heeft van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen bij Pathologie III. 

 Schouder: frozen schoulder en rotator cuff related schoulder pain 

 Elleboog/Pols/Hand: tendinopathieen en gewrichtsproblematiek 
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 Heup: snapping hip, bursitis en gewrichtsproblematiek 

 Knie: tendinopathieen en gewrichtsproblematiek 

 Voet/enkel: tendinopathieën, gewrichtsproblematiek, Morton’s Neuroma 

 Wevelkolom: aspecifieke, specifieke rugklachten (CTLWK), en klachten van het SI-gewricht 

 Perifere zenuwletsels en specifiek weefselherstel 

 Fysiotherapeutische behandeling van fracturen 

Van de aandoeningen die aan bod komen wordt de prevalentie, etiologie, risicofactoren, 

symptomatologie, klinische tekens, het proces/verloop en diagnosestelling besproken. Alsook de 

integratie van de kennis van de verschillende pathologieën in het fysiotherapeutisch klinisch 

diagnostisch en therapeutisch proces. 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

 Powerpoint presentaties gemaakt op basis van de aanbevolen literatuur. 

 Boek: Orthopedie; Prof.dr.J.A.N.Verhaar en dr. J.B.A van Mourik 

 

 Artikels: 

            Enkele voorbeelden (wijzigingen voorbehouden): 

-  Lewis, Jeremy. "Rotator cuff related shoulder pain: assessment, management and 

uncertainties." Manual therapy 23 (2016): 57-68. 

- Lewis, Jeremy. "Frozen shoulder contracture syndrome–Aetiology, diagnosis and 

management." Manual therapy 20.1 (2015): 2-9. 

- Crossley, Kay M., et al. "2016 Patellofemoral pain consensus statement from the 4th 

International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 2: Terminology, 

definitions, clinical examination, natural history, patellofemoral osteoarthritis and patient-

reported outcome measures" Br J Sports Med 50.14 (2016): 844-852. 

- Crossley, Kay M., et al. "2016 Patellofemoral pain consensus statement from the 4th 

International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 2: recommended 

physical interventions (exercise, taping, bracing, foot orthoses and combined interventions)." 

Br J Sports Med 50.14 (2016): 844-852. 

- Logerstedt, David S., et al. "Knee Stability and Movement Coordination Impairments: Knee 

Ligament Sprain Revision 2017: Clinical Practice Guidelines Linked to the International 

Classification of Functioning, Disability and Health From the Orthopaedic Section of the 

American Physical Therapy Association." Journal of Orthopaedic & Sports Physical 

Therapy 47.11 (2017): A1-A47. 

- O’sullivan, Kieran, Mary O’keeffe, and Peter O’sullivan. "NICE low back pain guidelines: 

opportunities and obstacles to change practice." (2017): 1632-1633. 
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Aanbevolen literatuur: 

- Boeken: 

 Magee J, Zachazewski J, William S,(2009) pathology and intervention of musculoskeletal 

rehabilitation. Saskatchewan,Canada, Saunders Elsevier 

 Cools A, Walravens M, (2010) Oefentherapie bij schouderletels. Antwerpen, Standaard Uitgeverij 

 Van Kerckhove E, Meeus K, Caluwe K, Janssens K.(2011) De kinesitherapeutische Behandeling 

van hand- en polsletsels. Antwerpen, Standaard Uitgeverij 

 S. Brent Brotzman, Kevin E. Wilk (2003), Clinical Orthopaedic Rehabilitation 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen:  

De student dient het vak Pathologie III behaald te hebben. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk  

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

Toelichting Eindcijferbepaling:  

Het tentamen wordt bepaald door een twee uur durend schriftelijk 

tentamen bestaand uit verschillende typen vraagstellingen. Zo zijn er 

zowel open vragen, casussen en meerkeuzevragen rond de leerstof die 

behandeld werd tijdens de colleges. 

 

Het vak is succesvol afgesloten als het eindcijfer ≥5.5 
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2.33 Onderzoek en Behandelen: Musculoskeletale Aandoeningen I 

Studiefase en Semester BIII - 1e semester 

ECTS 6 

Contacturen 84 

Docent(en) N. Ho-A-Tham, MSc  

N. Struyf, MSc 

C. Jakaoemo, MSc 

R. Mohan-Basantram, MSc 

D. Doerdjan, BSc 

R. Surjbali Singh, MSc 

J. van Keeken, BPT 

Discipline Fysiotherapeutisch Onderzoek en Behandelen: Musculoskeletaal systeem 

 

Algemeen : 

In het vak onderzoek en behandelen Musculoskeletaal Systeem I wordt er specifieke onderzoeks- en 

behandelingsmethoden aangeleerd voor het gebruik bij musculoskeletale pathologieën van de bovenste 

extremiteit. Daarnaast vindt er een introductie plaats van de specifieke onderzoeksmethoden van de 

cervicale en thoracale wervelkolom.  

Dit vak is een verdieping van het vak O&B Algemeen I, II, III op musculoskeletaal vlak. 

 

Voorkennis:   

Dit vak borduurt voort op de kennis en vaardigheden verworven in de vakken: 

- Pathologie III: Musculoskeletaal A  

- Onderzoek en Behandelen: Algemeen II  

- Onderzoek en Behandelen: Algemeen III  

 

 

Leerdoelen 

- De student beheerst het kritisch beredeneren en toepassen van beschikbare gegevens en 

praktische vaardigheden vanuit de pathologie van de bovenste extremiteit. 

- De student is in staat een systematisch, methodisch en volgens de richtlijnen van het HOAC II 

fysiotherapeutisch onderzoeks- en behandelplan op te stellen op basis van beschikbare gegevens 

uit een casus betreffende een klacht/probleem thv de bovenste extremiteit. 

- De student is in staat om het fysiotherapeutisch handelen toe te passen bij een paperbased patiënt 

met een klacht t.h.v. de bovenste extremiteit. De student houdt hierbij rekening met o.a. het 

professioneel gedrag. 

- De student is in staat om op een adequate en aangepaste wijze te communiceren naar 

fysiotherapeuten en/of andere paramedici en kan verslag leggen van een paper based casus met 

een klacht thv de bovenste extremiteit. 

- De student kan de verschillende facilitatietechnieken thv de bovenste extremiteit (waaronder 

PNF-concept en patronen, ademhaling, reciproke inhibitie/ innervatie, mobilisations with 

movement volgens mulligan) uitvoeren.  
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- De student kan aan de hand van de klacht/pathologie van de patiënt thv de bovenste extremiteit 

een huiswerkoefenprogramma opzetten ter bevordering van de mobiliteit. 

- De student kan de specifieke musculaire onderzoekstechnieken (spierlengte-en spierkrachttesten) 

en neurologische onderzoeks- en behandel methoden van de bovenste extremiteit uitvoeren en 

evalueren. 

- De student is in staat om een onderzoek en behandeling uit te voeren d.m.v. tracties en translaties, 

deze te evalueren en indien nodig aan te passen.  

- De student is in staat om specifieke oefentherapie te geven aan een patiënt met 

klachten/pathologie thv de bovenste extremiteit en kan deze evalueren en indien nodig aanpassen.  

- De student kan de algemene onderzoekstechnieken specifiek voor de cervicale en thoracale 

wervelkolom uitvoeren en evalueren. 

- De student is in staat om de specifieke palpatie uit te voeren en te gebruiken als diagnostisch 

middel, rekening houdende met de status quo van een patiënt en de richtlijnen van de palpatie.  

 

 

 Vakinhoud: 

- Facilitatietechnieken thv bovenste extremiteit 

 PNF-concept en patronen,  

 Ademhaling  

 Reciproke inhibitie en innervatie, Hold relax, horld relax-agonist contract, contract relax 

 Het Janda principe (fasisch en tonisch systeem, bovenste en onderste gekruiste syndroom) 

 Mobilisations With Movements volgens Mulligan  

 Huiswerkoefeningen met de daarvoor verschillende eisen (Veiligheid, kwaliteit en de 

dosering) 

- Specifieke musculaire onderzoekstechnieken thv bovenste extremiteit w.o. 

 Spierlengte testen 

 Spierkracht testen 

- Specifieke testen thv bovenste extremiteiten w.o. 

 Impingement testen 

 Instabiliteitstesten 

 Differentiatietesten m.b.t. aangedane structuren 

 

-   Specifieke oefentherapie voor de bovenste extremiteit gerelateerd aan pathologiën (w.o. 

impingement, functionele instabiliteit schouder, labrumletsels schouder, capsulotendinogene 

problematiek elleboog/schouder, tennis/golferselleboog) binnen doelgroepen (w.o. sporters, 

huisvrouwen/mannen) en/of beroepen (bijv.tandartsen, veldwerkers, kantoorpersoneel). 

 

- Palpatie van spieren, pezen, myotendinogene en osteotendinogene overgangen, botstructuren en 

bursae van de bovenste lidmaat gerelateerd aan een pathologie: 
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 Specifieke palpatie van de schoudergordel gerelateerd aan pathologie van de schoudergordel 

 Specifieke palpatie van de elleboog regio gerelateerd aan pathologie van de elleboog 

 Specifieke palpatie van de hand/pols regio gerelateerd aan pathologie van de hand/pols 

- Introductie van specifieke onderzoeksmethoden van de cervicale en thoracale wervelkolom.  

- Klinisch redeneren binnen het fysiotherapeutisch onderzoeken en behandelen van de Bovenste 

extremiteit  

 toepassing van theoretische gegevens zoals de musculoskeletale pathologie van de bovenste 

extremiteit en de daarbij behorende praktische vaardigheden bij een klacht/ pathologie van de 

bovenste extremiteit  

 verslaglegging en rapportage 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

- Hand-outs van de desbetreffende docenten gebaseerd op de aanbevolen en verplichte literatuur. 

- Boeken: 

 Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Hoofdstuk 2, Carolyn Kisner en Lynn Allen 

Colby, 5th edition, F.A DAvis Company Philadelphia, 2007 

 Basisoefeningen Bewegingstherapie: M.H.Sonneveld, M.I.Sonneveld, Elsevier gezondheidszorg, 

Maarsen 2000 

 Manual Therapy (NAGS,SNAGS,MWMS),Part 2, Brain R.Mulligan, Plane View Services Ltd 

Wellington New Zealand, 2006 

 Onderzoek en behandeling van spierverkortingen Karel Stappaerts en Filip Staes, 2e druk, 2008 

 Muscle testing: Technique of Manual examination,  Helen j. Hislop, Jacqueline Montgomery 8th 

edition 

 Musculoskeletale revalidatie van het bovenste lidmaat F. Staes 

 Orthopedic Physical Assesment  David J. Magee 

 The schoulder: Specific Examination Wim Dankaerts, Die Raeymaekers KUL AJ 2011-12 

 Palpation techniques, surface anatomy for physical therapists, Hoofdstuk 2-4, 2011, Thieme 

publishing group, ISBN 978-3-13-146341-8 

 

Aanbevolen literatuur: 

- Boeken:  

 Spieren: Test en Functies Florence Peterson Kendall e.a. 4e herziene druk 

 De kinesitherapeutische behandeling van hand- en polsletsels, Eric van den Kerckhove,  1ste 

druk, 2004 

 Oefentherapie bij schouderaandoeingen, Ann Cools,  1ste druk, 2010 

 Palpatie van de schoudergordel en de arm .Anatomie in vivo deel 1, weke delen aandoeningen 

van het  bewegingsapparaat, 4e druk, Vleeming, Winkel en Meijer, hoofdstuk 5 

 Palpatie van het locomotorisch stelsel, handleiding bij de anatomie in vivo, 2e druk, K. Stappaerts 

& F. Staes, 2007 

 Anatomie in vivo van het bewegingsapparaat, 2e druk, Gerritsen & Heerkens, 1995 

 Bewegingstherapie; mobiliseren, musculaire problematiek: M.Sundermeijer, PT (module 

bewegingstherapie HVA), Amsterdam 1990 

http://www.bol.com/nl/c/boeken/k-stappaerts/51298/index.html
http://www.bol.com/nl/c/boeken/f-staes/51299/index.html


Studiegids Bachelor Fysiotherapie 2019-2020 Page 168 
 

 Het PNF-Concept in de praktijk: D.Beckers, M.Buck en S.Adler, De Tijdstroom, 2000 

- Artikels: 

 The Janda Approach to Chronic Musculoskeletal Pain : Phil Page, MS, PT, ATC, CSCS &Clare 

Frank, PT, MS, OCS 

http://erikdalton.com/wp-content/uploads/2015/04/JandaApproach.pdf 

      

Didactische werkvorm(en): 

- Hoorcolleges 

- Practicum 

- Individuele of groepsopdracht 

 

Voorwaarde afleggen tentamen: 

- De student mag deelnemen aan het tentamen (zowel regulier als in de hertentamenperiode) als hij/zij 

minimaal 75% van alle praktijksessies heeft gevolgd. Let wel theorie en praktijk tellen als 1 vak.  

- De student moet de vakken O&B Algemeen II, O&B Algemeen III en Pathologie III behaald hebben. 

 

Vakonderdeel: Radiologie Skills 

- Zie afzonderlijke syllabus 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode 

 Evaluatie (groepsopdracht klinisch redeneren) buiten gewone 

examenperiode 

Evaluatievorm: 

modaliteit 

 Praktijk: met schriftelijke voorbereiding 

 Schriftelijk 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

 Take-home 

 Verslag  

 Presentatie  

Toelichting Eindcijferbepaling: 

Berekening eindcijfer:  

Patiëntencasus (indiv. Of groepsopdracht)       (10%) 

Regulier theorie tentamen        (40%) min. 4.0 scoren 

Radiologie/medische beeldvorming OSCE     (10%) min. 5.5 scoren 

Regulier praktijk tentamen       (40%) min. 4.0 scoren 

 

- Eindcijferbepaling: geen apart cijfer voor theorie en praktijk 

toegekend. 
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- De student heeft voldaan wanneer minimaal een 4/10 behaald is voor 

het regulier theorie en regulier praktijk tentamen en eindcijfer van 

≥5.5 behaald is. 

- Indien het eindcijfer ≤5.4 en/of het regulier theorie/praktijk cijfer 

<4.0, dan dient de student het volledig vak opnieuw te tentamineren 

m.u.v de onderdelen die getoetst zijn tijdens de lessen 

(groepsopdracht).  Indien na de hertentamens het eindcijfer nog 

steeds ≤5.4 is, dienen alle onderdelen opnieuw afgenomen te worden 

in het volgend collegejaar.  

- De cijfers voor de onderdelen die tussentijds zijn getoetst gelden voor 

1 collegejaar. 

- Er zijn geen hertentamens mogelijk van de onderdelen die gedurende 

het semester worden afgenomen zoals bijvoorbeeld het groepswerk. 

- Het Radiologie OSCE moet behaald worden volgens de regels van de 

discipline P&KV. De minimale score om te voldoen moet ≥5.5 zijn. 

 

Toetsing 

Het regulier theoretisch tentamen wordt bepaald door een drie uur durend 

tentamen bestaand uit verschillende typen vraagstellingen. Zo zijn er 

zowel open vragen, casussen en meerkeuze vragen rond de leerstof die 

behandeld werd tijdens de colleges. 

 

Het regulier praktijktentamen omvat maximaal 5 stations waar studenten, 

afhankelijk van het onderdeel, min. 15-  max. 20 minuten de tijd krijgen 

om een station met een simulatiepatiënt of proefpersoon te voltooien. Er 

is vooraf een voorbereidingsstation van min.15- max. 30 minuten, 

afhankelijk van het aantal stations. 

De examinator maakt gebruik van een beoordelingslijst.  
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2.34 Pathologie V: Neurologische Aandoeningen 

Studiefase en semester BIII – 1e semester 

ECTS 6 

Contacturen 62 

Docent(en) Drs. H. Alberga 

D. Lieuw MSc,  

R. Ramdas MSc 

Discipline Neurologie 

 

Onderwijseenheden: 

- Pathologie V: Ziekteleer Neurologische Aandoeningen  

- Pathologie V: Klinisch Neurologisch Onderzoek 

 

Algemeen: 

In dit vak worden de ziekteleer, medische en fysiotherapeutische onderzoeken en therapieën van enkele 

belangrijke neurologische ziektebeelden besproken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de praktische 

uitvoering van het fysiotherapeutisch klinisch neurologisch onderzoek bij  een volwassen persoon. 

Voorkennis: 

Dit vak borduurt voort op de beoogde kennis en vaardigheden die verworven zijn bij de vakken:  

Fase BI: Celmorfologie en Histologie  

Fase BI: Speciële Histologie  

Fase BI: Anatomie I: Onderste Extremiteit  

Fase BI: Anatomie II: Bovenste Extremiteit & Romp 

Fase BI: Fysiologie I: Algemeen en Musculoskeletaal  

Fase BII: Anatomie III  

Fase BII: Fysiologie III 

 

Eindcijferbepaling: 
Het eindcijfer voor het vak Pathologie V wordt bepaald door het gemiddelde van de cijfers van beide 

onderwijseenheden te nemen. Om geslaagd te zijn dient het gemiddelde een score van minimaal 5.5/10 te zijn, 

waarbij voor het vakonderdeel ‘Ziekteleer neurologische aandoeningen’ minimaal een 5.5/10 gescoord mag 

worden en het vak onderdeel ‘Klinisch neurologisch onderzoek’ minimaal een 5.5/10.  

Indien op één van beide onderdelen deze voorwaarde niet is voldaan, dient het tentamen van dit onderdeel 

opnieuw afgelegd te worden binnen hetzelfde collegejaar; resulteert deze herkansing niet in een voldoende 

dan dienen beide onderdelen opnieuw afgelegd te worden in het volgend college jaar.  
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2.34.1 Pathologie V: Ziekteleer Neurologische Aandoeningen 

 

 

Leerdoelen: 

- De student kan de pathofysiologie, de symptomatologie, het klinisch beeld, de medische onderzoeken 

en therapieën van de verschillende neurologische ziektebeelden die aan bod komen in de cursus 

beschrijven.  

- De student is in staat om fenomenen die zich voordoen bij een patiënt met een neurologische dysfunctie 

te analyseren en te interpreteren.  

- De student is in staat om verbanden te leggen tussen de klinische manifestaties van neurologische 

ziektebeelden en de neuro-anatomie.  

 

Vakinhoud: 

In dit vakonderdeel worden de pathofysiologie, symptomatologie, het klinisch beeld, technische 

onderzoeken en de therapie van de belangrijkste neurologische aandoeningen bij volwassenen 

besproken, zijnde: 

- Het cerebrovasculair accident 

- Inflammatoire aandoeningen van het centraal zenuwstelsel 

- Bewegingsstoornissen I: aandoeningen van de basale ganglia 

- Bewegingsstoornissen II: aandoeningen van het cerebellum 

- Ruggenmerg aandoeningen 

- Neuromusculaire aandoeningen 

- Trauma capitis 

- Coma 

- Dementie 

- Hoofdpijn 

- Epilepsie 

- Hersentumoren 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

Vandenberghe W. (2011), Ziekteleer bij patiënten met neurologische aandoeningen, Leuven, Acco 

 

Didactische werkvorm(en) 

Hoorcolleges. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 
Voor deelname aan het tentamen van het vakonderdeel Pathologie V: Ziekteleer Neurologische 

Aandoeningen moet de student de vakken Fysiologie III en Anatomie III behaald hebben. 

 

 

ECTS 3 

Contacturen 28 

Docent(en) Drs. H. Alberga 
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Toetsing en cijferbepaling: 

 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode 

 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk 

 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek 

 

Toelichting Cijferbepaling: 

Het tentamen voor dit vak onderdeel bestaat uit open vragen. Dit 

vak onderdeel is gehaald bij een cijfer van minimaal 5.5/10. 
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2.34.2 Pathologie V: Klinisch Neurologisch Onderzoek 

 

 

 

Leerdoelen:  
- De student is in staat om het verband tussen klinische manifestaties op ICF niveau, de neurofysiologie 

en de neuroanatomie te beschrijven. De student is in staat behandelbare grootheden bij neurologische 

aandoeningen te classificeren en te analyseren aan de hand van het ICF model (International 

Classification of Functioning Disability and Health).  

- De student kan de verschillende stappen van het basis fysiotherapeutisch klinisch neurologisch 

onderzoek (KNO) systematisch beschrijven aan de hand van de behandelbaregrootheden. (zie boven) 

- De student is in staat de uitkomsten van het KNO te interpreteren middels klinische besluitvorming. 

- De student is in staat om bij een gegeven casus een fysiotherapeutisch onderzoeksplan op te stellen en 

deze systematisch uit te voeren op een proefpersoon.  

- De student houdt bij de praktische uitvoering rekening met ergonomische aspecten (vb. 

uitgangshouding proefpersoon en onderzoeker, juiste instelling onderzoeksbank en hanteren van 

onderzoeksgereedschap), hygiënische aspecten (vb. verwijderen van sieraden, ontsmetten van te 

onderzoeken lichaamsdelen/ gebruikte onderzoeksmateriaal) en veiligheidsaspecten (voor zowel de 

proefpersoon als onderzoeker vb. alert zijn, verwijderen van mogelijke fysieke obstakels in de 

onderzoeksruimte.  

- De student is in staat correct te communiceren, zowel in vakjargon (vb. mondelinge/schriftelijk 

rapportage over de bevindingen en interpretatie van een KNO) als in ‘lekentaal’ (vb. uitleg aan een 

patiënt over de uitvoer/uitkomst van een test).  
 
 

Vakinhoud:  
In dit vak onderdeel komt het fysiotherapeutisch klinisch neurologisch onderzoek aan bod en worden 

de essentiële onderzoekstechnieken getoond en ingeoefend op een collega-student. 

Tijdens de theorielessen worden de volgende onderwerpen behandeld:  
 Eerste contact met de patiënt  
 Spraak-en taalstoornissen 

 Algemeen klinisch onderzoek  
 Functie en evaluatie van craniale zenuwen  
 Het motorisch systeem  
 Onderzoek van het sensorisch systeem  
 Praxie-, gnosie- en lichaamsschemastoornissen  
 Andere corticale functiestoornissen 

 

ECTS 3 

Contacturen 34 

Docent(en) D. Lieuw, MSc,  

R. Ramdas, MSc 
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Tijdens de practica lessen worden de testen behorende bij de bovenstaande onderwerpen onder supervisie 

uitgevoerd en ingeoefend op een peer. 

 

Literatuur:  
Verplichte literatuur:  
- Hand-outs/ PowerPoint presentaties van de desbetreffende docent. 

- Wetenschappelijk studiemateriaal aangewezen door de docent.  
- Logboek: Het fysiotherapeutisch klinisch neurologisch onderzoek  
- De Weerdt W. (2007). Neurologische aandoeningen. Klinisch onderzoek, 

      Leuven/Voorburg: Acco  

 

Aanbevolen literatuur:  
- O’Sullivan S., Schmitz T.& Fulk G. (2014). Physical Rehabilitation, sixth edition. 

 Philadelphia, New York: F.A Davis Company.  
- Jones KJ. (2011). Neurological assessment. A Clinician’s Guide. London: Elsevier  
- Vandenberghe W. (2011), Ziekteleer bij patiënten met neurologische aandoeningen. 

Leuven: Acco.  
- Stokes M., Lennon S. (2009). Pocketbook of Neurological physiotherapy. London: Elsevier 
 
Didactische werkvorm(en): 
- Hoorcollege;  

- Interactiecollege of responsiecollege 

- Begeleidingssessies;  

- Werkcolleges/oefenzittingen;  

- Opdrachten 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen:  
Voor deelname aan het tentamen voor het vakonderdeel Klinisch neurologisch onderzoek is een 

aanwezigheid van 75% van de practicumcolleges verplicht. De student moet de vakken Fysiologie III en 

Anatomie III behaald hebben. 
 
 
Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk 

 Mondeling (met schriftelijke voorbereiding) 

 Practicum 

 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

 Oefening met beoordeling 
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Toelichting 

 

 

Cijferbepaling: 

Het vak onderdeel  Pathologie V: Klinisch neurologisch onderzoek is 

succesvol afgerond indien er een score van minimaal 5.5/10 wordt 

behaald voor het tentamen.  

 

Het tentamen Pathologie V: KNO omvat zowel theorie vragen (open 

en/of meerkeuze vragen) als praktijk opdrachten. Bij het praktijk 

gedeelte voert de student de tentamenopdrachten uit op een 

peer/medestudent. 
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2.35 Psychopathologie 

Studiefase en semester BIII – 1e semester 

ECTS 3 

Contacturen 28 

Docent(en) Dr. Cheung  

Dr. Nanda 

Discipline Psychiatrie 

 

Algemeen: 

In het vak Psychopathologie worden de meest frequente psychopathologische ziektebeelden waarmee een 

fysiotherapeut in aanraking zal komen behandeld inclusief de daarbij horende therapeutische benadering. 

Daarnaast wordt ook psychomotoriek en psychomotorische therapie behandeld en hoe deze van toepassing 

kan zijn bij de psychiatrische patiëntenpopulatie. 

 

Voorkennis:  

Deze informatie wordt t.z.t. door de docent verstrekt. 

 

Leerdoelen:  

Bij het voltooien van dit opleidingsonderdeel is de student in staat om: 

- De belangrijkste psychopathologische ziektebeelden en hun therapeutische benadering te beschrijven 

en te kaderen. 

- Plaats en inhoud van de kinesitherapie en de psychomotorische therapie in de psychiatrie te situeren 

en dit toe te passen op diverse psychiatrische patiëntenpopulaties. 

- Betekenis van bewegen en lichamelijkheid voor een kinesitherapeut in een psychiatrische instelling te 

beschrijven. 

- De rol van de kinesitherapie in een behandelingsprogramma te kunnen situeren. 

- Op een gepaste manier omgaan met en reageren op patiënten met een psychopathologisch ziektebeeld. 

 

Vakinhoud: 

De volgende onderwerpen komen bij dit vak aan de orde: 

A. Inleiding 

 Inleidende begrippen m.b.t. 

o Psychopathologie 

o Psychiatrische kliniek 

o Pathogenese van psychopathologische fenomenen 

o Psychiatrische diagnostiek 

 Een algemene achtergrond wordt geschetst over wat belangrijk is voor de benadering van 

psychiatrische beelden . 

 praktische richtlijnen voor de benadering van de individuele patiënt. 

 

B. Psychiatrische ziektebeelden  

 Psychose  

 Schizofrene psychose 

 Stemmingsstoornissen 

 Angststoornissen 
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 Dissociatieve stoornissen 

 Somatoforme stoornissen 

 Eetstoornissen 

 Seksuele stoornissen 

 Aan een middel gebonden stoornissen, afhankelijkheidsproblemen 

 Persoonlijkheidsstoornissen 

 Kinderpsychiatrische stoornissen 

 

C. De organisch bepaalde psychiatrische ziektebeelden: 

 Delirium 

 Dementie 

 Geheugenstoornissen 

 

Literatuur 

Verplichte literatuur:  

Deze informatie wordt t.z.t. door de docent verstrekt. 

 

Aanbevolen literatuur:  

Deze informatie wordt t.z.t. door de docent verstrekt. 

 

Didactische werkvorm(en): 

Hoorcolleges 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen:  

Geen. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk   

Evaluatievorm: tijdstip Tijdens de examenperiode  

Evaluatievorm: soort   Gesloten boek  

Toelichting Cijferbepaling:  

Cijfer tussen 1 en 10 met minimaal 5.5 om te zijn geslaagd. 
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2.36 Massage Therapie 

Studiefase en semester BIII – 1e semester 

ECTS 3  

Contacturen 35 

Docent(en) R. Mohan-Basantram, MSc 

J. van Keeken, BPT 

Discipline  Fysiotherapeutisch Onderzoek en Behandelen: 

Musculoskeletaal systeem  

 

Vakonderdelen 

- Theorie 

- Praktijk  

 

Algemeen: 

In dit vak worden de theoretische achtergronden alsook de praktische vaardigheden van 

de klassieke massage herhaald en er wordt aangeleerd deze vaardigheden en kennis toe te passen bij 

verschillende aandoeningen/pathologieen. Hiermee wordt beoogd dat studenten vaardigheden opdoen 

in de klassieke massage handgrepen en deze op indicatie kunnen toepassen op de patient. Dit vak wordt 

onderverdeeld in een theoretisch- en een practisch gedeelte. 

 

Voorkennis:  

Dit vak borduurt voort op de kennis uit de vakken:  

- Anatomie I, II, III 

- Massage 

- Pathologie I, II, III 

 

 

Leerdoelen:  

Aan het eind van dit vak moet de student in staat zijn in het volgende: 

- De student kan aangeven welke de randvoorwaarden zijn voor het starten van de klassieke massage 

bij  een patient. 
- De student kan de indicaties en de contra-indicaties van massage beschrijven en kan aan de hand van 

de verschillende pathologieen deze toepassen bij een patient. 
- De student kan de verschillende klassieke massage handgrepen beschrijven en uitvoeren bij een 

patient. 
- De student kan bepalen welke klassieke handgrepen van massage van toepassing zijn op de 
- verschillende indicaties bij een patient. 
- De student kan bij een patient de verschillende massagehandgrepen toepassen rekening houden met 

klinische vlaggen, indicaties, contra-indicaties en de aandoening/klacht van de patient.  
- De student is in staat professioneel gedrag te demonstreren volgens de ethiek die bij massagetherapie 
- hoort. 
- De student kan evalueren als de gewenste effecten van massagetherapie is bereikt en mogelijke 

adviezen meegeven aan de patient gerelateerd aan de klacht/aandoening.
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Vak inhoud: 

De onderwerpen die behandeld zullen worden zijn: 

- Herhaling massage 

 Palpatie van de verschillende weefsels 

 Communicatie 

 Materiaal, milieu en veiligheid 

 Uitgangshouding en bodymechanics 

 Fysiologische effecten van massagetherapie 

 Klinische vlaggen, indicaties en contra-indicaties van massage 

 Overzicht en toepassing van de verschillende klassieke massage technieken 

 Professioneel gedrag 

- Richtlijnen voor, tijdens en na een massage behandeling bij een patient. 

- Toepassing van de klassieke handgrepen als een therapievorm bij verschillende 

lichaamsregio’s.  

- Toepassing van de klassieke handgrepen als een therapievorm bij verschillende 

aandoeningen van het bewegingsapparaat. 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

Powerpoint presentaties en artikels. 

 

Aanbevolen literatuur:  

Geen 

 

Didactische werkvorm(en): 

Interactieve hoorcolleges, werkgroepen  

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

De student moet minimaal 75% van de practicumcolleges gevolgd hebben. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk  

 Practicum 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de tentamenperiode 

Evaluatievorm: soort  Schriftelijk (meerkeuze en open vragen) 

 Practicum (casus) 
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Toelichting Eindcijferbepaling 

- Eindcijferbepaling: geen apart eindcijfer voor theorie en praktijk 

toegekend 

- Berekening eindcijfer voor Massage:  

                      Eindcijfer = theorie + praktijk  

                                                            2 

Het vak is succesvol afgesloten als het eindcijfer ≥5.5 is, waarbij voor 

zowel theorie als praktijk minimaal een 4.0 is gescoord. 
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2.37   Research IV  

 

Semester 5 

ECTS  1,5 

Contacturen 12 hoorcolleges, 6 werksessies per groep 

Docent(en) Drs. M.Eersel, MSPH 
 

Algemeen 

De student maakt kennis met praktische aspecten van onderzoek door in groepsverband 

een literatuurstudie uit te voeren, op basis van een probleemstelling onder begeleiding van de 

discipline Public Health. 

 

Voorkennis 

Dit vak borduurt voor op kennis en vaardigheden van het vak Research III. 

   

Leerdoelen 

- De student is in staat om problemen binnen hun specialiteit (fysiotherapie) te identificeren te 

prioriteren 

- De student is in staat om in groepsverband een probleemstelling te formuleren  

- De student is in staat om zelfstandig wetenschappelijke literatuur te zoeken en te ordenen 

voor het gebruik bij een literatuurstudie. 

- De student is in staat om in groepsverband een literatuurstudie uit te voeren en samen te 

stellen. 

 

Vakinhoud 

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: probleemstelling, literatuurstudie en het 

formuleren van doelstellingen.  

 

Literatuur  

Verplichte literatuur: 

outline van de leerstof wordt aan de hand van een powerpoint presentaties verstrekt. 

 

Aanbevolen literatuur: 

- C. M. Varkevisser et al. Designing and conducting health systems research projects, volume 1 

en 2, 2003,  KIT Publishers. 

- M. Steehouder, C. Jansen, J. Mulder, E. Van der Pool en w. Zeijl, Leren 

Communiceren, Noordhoff uitgevers, 6de herziene druk, 2012. 

 

 

Didactische werkvorm(en) 

Hoorcolleges, opdrachten en werkgroepen 

 

Toelichting: 

In groepen van 4 tot 5 studenten wordt een verslag opgesteld inclusief literatuur studie.  

De praktische uitvoering van het veldwerk gebeurt in groepen van 2 tot 3 studenten na 

goedkeuring van en in overleg met de discipline wordt de groep bij een lopend onderzoek 
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betrokken en maakt een schriftelijk overzicht van de verzamelde gegevens in de vorm van een 

verslag. 

 

Er zijn theoretische sessies met de docent, gevolgd door intensieve begeleiding van de groepen 

tijdens het opstellen van hun literatuur studie en methode. Verder zijn er vier theoretische 

sessies bij de praktische uitvoering van het aangewezen wetenschappelijk onderzoek en het 

schrijven van hun eind verslag. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

De student moet de vakken Research II en III behaald hebben. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Het vak wordt afgesloten met 1 product nl literatuurstudie 
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2.38    Onderzoek en Behandelen: Interne Aandoeningen I 

Studiefase en semester BIII - 1e semester 

ECTS Theorie 1.5 

Praktijk 1 

Totaal   2.5 

Contacturen Theorie 10 

Praktijk 20 

Totaal   30 

Docent(en) J. de Vries, MSc.  

Discipline Fysiotherapeutisch Onderzoek en Behandelen: Interne orgaan 

systemen 

 

Vakonderdelen: 

- Theorie en casuistiek 

- Praktijk (inclusief real-life case) 

- OSCE pulmonology (Skillslab: ausculatie en percussie) 

 

Algemeen: 

In het vak Onderzoek en Behandelen Interne Aandoeningen I wordt het theoretisch kader alsook 

de vaardigheden betreffende het diagnostisch fysiotherapeutisch proces en de revalidatie van 

patienten met respiratoire en oncologische aandoeningen behandeld. 

 

Let wel: 

OSCE pulmonologie maakt deel uit van het eindcijfer en wordt behandeld door het skills lab. 

Nadere informatie wordt tzt bekendgemaakt. 

  

Voorkennis:  

Dit vak borduurt voort op de kennis en vaardigheden uit de vakken:  

- Fysiologie II: interne organen  

- Fysiologie III: Endocrinologie, Zintuigen en Neurofysiologie  

- Pathologie I: algemeen  

- Pathologie II: Cardiologie, Pulmonologie en Reumatologie  

- Anatomie III: Hoofd / hals en interne organen  

 

Leerdoelen: 

- De student kan zelfstandig een fysiotherapeutisch onderzoek uitvoeren bij een patiënt met 

een pulmonale en of oncologische aandoening binnen een gecontroleerde setting. 

- De student kan het longfunctieonderzoek uitvoeren en niet-complexe resultaten analyseren. 

- De student kan aan de hand van het fysiotherapeutisch onderzoek, en relevante medische 

gegevens, een behandelplan samenstellen, waarbij een afweging is gemaakt naar de 

prioriteiten van behandeling en / of de behandelgrootheden (klinisch redeneren). 

- De student kan (onder begeleiding) de fysiotherapeutische behandeling van respiratoire 

aandoeningen uitvoeren, evalueren en bijsturen. 
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- De student kan (onder begeleiding) de fysiotherapeutische behandeling bij oncologische 

aandoeningen en aanverwante lymfepathologie van de thorax en bovenste extremiteit 

uitvoeren, evalueren en bijsturen. 

- De student kan het fysiotherapeutisch onderzoek en de fysiotherapeutische behandeling van 

een respiratoire of oncologische patient uiteenzetten in een patientenverslag. 

- De student kan zelfstanding de fysiotherapeutische behandeling behorende bij respiratoire en 

oncologische aandoeningen toetsen aan beschikbare wetenschappelijke literatuur. 

- De student kan absolute en relatieve contra-indicaties identificeren en zo nodig de patiënt 

doorverwijzen naar een relevante gezondheidswerker. 

 

Vakinhoud: 

In dit vak worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- Evaluatie van medische gegevens  

- Interpretatie van het longfunctieonderzoek, bloedgasanalyse, relevante haematologie  

- Het fysiotherapeutisch onderzoek: observatie, anamnese, inspectie, palpatie, auscultatie, 

percussie, sputumanalyse, saturatie, perifere en respiratoire spierkracht, spirometrie, 

peakflowanalyse  

- Het fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling van oncologische aandoeningen van de 

longen en borst/ lymfepathologie bovenste extremiteit  

- Behandeldoelen en behandeltechnieken: korte en lange termijn, oefenprogramma’s voor 

respiratoire en oncologische aandoeningen 

- Evalueren en optimaliseren van de behandeling  

- Schrijven van het patientenverslag behorende bij een patient met respiratoire of oncologische 

aandoeningen 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

- Frownfelter and Dean; Principles and practice of cardiopulmonary physical therapy, hoofdstuk 

8, 9, 15,19-25 

- Werkboek respiratoire revalidatie. Universitaire ziekenhuizen Leuven. 2011. Pagina 22 t/m 72. 

- Werkboek kinesitherapie en intensieve zorgen. UZ Leuven. 2012. Pag 32 t/m 51, 56 t/m 80 

- Jo Nijs et al. Chronische vermoeidheid. Een praktische handleiding voor de revalidatie van 

kanker, MS, fibromyalgie en CVS. ACCO. 2013. Deel 1. 

- PPTs uit de colleges. 

- KNGF richtlijn COPD, beweeginterventies COPD en andere relevante artikels. 

 

Aanbevolen literatuur: 

- Heijdra, Y.F. & van Helvoort, H.A.C.(2010). Praktische handleiding longfunctietesten.  

- Houten, Bohn Stafleu van Loghum, hoofdstuk 1 t/m 9 

 

Didactische werkvorm(en):  

Interactieve hoorcolleges, practica, werkopdrachten, real-life case, casuistiek. 
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Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

De student dient 75% van de colleges gevolgd te hebben en de vakken Pathologie II en 

Fysiologie II behaald hebben.  

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: tijdstip Tijdens de tentamenperiode (theorie en praktijk) 

 Permanente evaluatie (opdracht) 

Evaluatievorm: 

modaliteit 

 Schriftelijk (theorie)  

 Practicum 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek (theorie) 

 Take-home (opdracht) 

 Oefening met beoordeling (praktijk) 

Toelichting Cijferbepaling:  

Theorie:                    40% 

Praktijk:                    30%  

Opdrachten:              20%  

OSCE pulmo:           10% 

Eindcijferbepaling: 100% 

 

Eén eindcijfer, waarbij voor elk der onderdelen minimaal een 5.5 

gescoord dient te worden. Indien 31 oktober niet op alle onderdelen 

voldoende gescoord is, komen alle deelcijfers te vervallen (m.u.v. 

OSCE pulmo). 
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2.39    Farmacologie 

Studiefase en semester BII - 2e semester 

ECTS 3 

Contacturen 28 

Docent(en) Prof. Dr. D. Mans 

Drs. P. Lachman 

Discipline Farmacologie 

 

Algemeen: 

In het vak Farmacologie wordt de fysiologische werking van de meest gebruikte geneesmiddelen 

behandeld waarbij ook wordt aan de orde komt voor welke aandoeningen ze zijn geïndiceerd en 

welke effecten - zowel gewenst als ongewenst - ze teweegbrengen. Speciale aandacht wordt 

geschonken aan de reden waarom de fysiotherapeut kennis dient te dragen van deze middelen bij 

het uitoefenen van zijn/haar beroep. Dit, vanwege de mogelijke - zowel voordelige als negatieve - 

effecten van geneesmiddelen op de fysiotherapie en op de revalidatie. 

Dit opleidingsonderdeel draagt ertoe bij dat studenten in overeenstemming met de International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF classificatie) en evidence-based practice 

(EBP), een fysiotherapeutisch behandelplan kunnen opstellen, uitvoeren en bijsturen op basis van 

de verworven kennis over de timing van inname en de uitwerking van medicatie op de patiënt. 

Kennis 

- De student verkrijgt kennis van de: 

 Algemene farmacologie 

 Speciële farmacologie 

 

Vaardigheden 

- De student is in staat de (bij)werkingen van geneesmiddelen bij een patiënt te herkennen en de 

fysiotherapeutische interventie aan te passen op basis van de kennis opgedaan gezien bij de 

leerdoelen 

- De student is in staat een behandelingsplan op te stellen en uit te voeren waarbij rekening is 

gehouden met de timing van medicatie-inname en de duur van de werking. 

 

Attitude 

- De student hanteert een kritische houding bij het volgen van de theorielessen 

- De student hanteert een kritische houding bij het doornemen van het studiemateriaal 

 

Voorkennis: 

Dit vak borduurt voort op de volgende vakken: 

- Celmorfologie en Histologie (4 ECTS) 

- Speciële Histologie ( 2 ECTS) 

- Fysiologie I: Algemeen en Musculoskeletaal (6 ECTS) 

- Pathologie I: Algemeen (3 ECTS) 
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- Fysiologie I: Algemeen en Musculoskeletaal (6 ECTS) 

- Fysiologie II: Endocrinologie + Zintuigen, Neurofysiologie (3 ECTS) 

 

Leerdoelen:  

Aan het einde van dit vak is de student in staat: 

- Farmacokinetische met farmacodynamische processen te integreren en inzicht te hebben in de 

wijze waarop de werking van geneesmiddelen wordt beïnvloed door toedieningsweg, resorptie, 

verdeling, opslag, metabolisme en uitscheiding in/door het menselijk lichaam. 

- Veel gebruikte groepen geneesmiddelen te vergelijken die als therapeutisch doel hebben 

specifieke problemen in het lichaam te behandelen. 

- Fysiologische mechanismen te vergelijken waarbij individuele medicatiewerking invloed heeft 

op verschillende organische systemen in het lichaam. 

- De bijwerkingen van geneesmiddelen te evalueren en een onderscheid kunnen maken tussen 

deze bijwerkingen en de symptomen van de aandoening(en) van een patient. 

- Situaties te herkennen waarin het medicatieniveau te hoog of te laag is (d.w.z. verhoogde 

toxiciteit vs. verminderde werking). 

- Mogelijke schadelijke interacties tussen bepaalde geneesmiddelen en fysieke therapeutische 

interventies te beoordelen. 

- Een therapeutische interventie te selecteren die in overeenstemming is met het 

medicatieschema van de patiënt. 
 

Vakinhoud: 

- Algemene farmacologie: 

 Farmacokinetiek 

 Farmacodynamica 

 Farmacokinetische-farmacodynamische correlaties 

 Autonome zenuwstelsel 

 

- Speciële farmacologie: 

 Middelen bij pijn en ontstekingen: analgetica en ontstekingsremmers (opoiden, NSAID’s, 

paracetamol, glucocorticoïden) 

 Middelen ter behandeling van spierspasmen en spasticiteit: skeletale spierrelaxantia 

 Anesthetica: algemeen anesthetica (barbituraten, inhalatie anesthetica, etc.), lokaal 

anesthetica (lidocaïne, etc) 

 Psychofarmaca: sedativa, hypnotica, anxiolytica, antidepressiva, antipsychotica, middelen 

tegen dementie 

 Middelen tegen cardiovasculaire aandoeningen: antihypertensiva, anti-aritmica, middelen 

tegen angina pectoris, middelen tegen hartfalen 

 Middelen bij respiratoire aandoeningen: antitussiva, antihistaminica, decongestiva, anti-

astmatica 

 Middelen bij gastroïntestinale aandoeningen: antacida, maagzuurremmers, anti-

diarreemiddelen, laxativa 

 Diuretica: koolzuuranhydraseremmers, osmotische diuretica, lisdiuretica, 

thiazidediuretica, kaliumsparende diuretica 

 Geneesmiddelen bij infecties: antibacteriële, antifungale, antivirale middelen 
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 Antineoplastische middelen: cytostatica, hormonen, monoclonale antilichamen 

 Antidiabetica: insuline, sulfonylureas, biguaniden 

 Geriatrische farmacologie 

 Complementaire en alternatieve medicatie 

 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

- Ciccone, CD: Pharmacology in Rehabilitation, meest recente uitgave. Davis, Philadelphia 

(USA). 

- Een door de docent samengesteld dictaat dat als leidraad dient voor de colleges en de verplichte 

literatuur; tijdens de colleges zal worden aangegeven naar welk hoofdstuk van de aanbevolen 

literatuur wordt verwezen. 

 

Aanbevolen literatuur: 

- Sitsen JMA, Breimer DD, Cools AR, Smits JFM, Smits P, Wimersma Greidanus TjB. 

Farmacologie, meest recente uitgave. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen (Nederland). 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 
De student moet de vakken Pathologie I, II en III behaald hebben. 
 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk (multiple choice) 
 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode  

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

Toelichting De eindscore is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de 

score per vraag. 

Om geslaagd te zijn voor dit vak dient een cijfer van ≥5.5 gehaald 

te zijn. 
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2.40  Onderzoek en Behandelen: Neurologische Aandoeningen I 

Studiefase en semester BII - 4e semester 

ECTS 

 

 

Theorie: 3    

Praktijk: 3 

Totaal: 6  

Contacturen 

 

 

Theorie: 28  

Praktijk: 42 

Totaal: 70 

Docent(en) 

 

D. Lieuw, MSc 

R. Ramdas, MSc 

 

Algemeen: 

In het vak Onderzoek en Behandelen Neurologische Aandoeningen I krijgen de studenten kennis 

over de etiologie, het klinisch beeld, het fysiotherapeutisch onderzoek, de evaluatie en de 

behandeling van de patiënt/cliënt met een neurologische aandoening of klacht, uitgaande van het 

ICF model (International classification for functioning disability and health). Theorie en praktijk 

colleges vullen elkaar aan om de student de basisprincipes voor het systematisch 

fysiotherapeutisch handelen en het rapporteren hiervan (zowel mondeling als schriftelijk) bij te 

brengen. Aan de hand van het uitwerken van casusopdrachten door de student wordt het proces 

van klinisch redeneren bij deze patiënten/cliëntengroep belicht. 

Voorkennis: 

Dit vak borduurt voort op de beoogde kennis en vaardigheden die verworven zijn bij de vakken:  

Fase BI: Celmorfologie en Histologie  

Fase BI: Speciële Histologie  

Fase BI: Anatomie I: Onderste Extremiteit  

Fase BI: Methodische en Didactische Vaardigheden I  

Fase BI: Anatomie II: Bovenste Extremiteit & Romp  

Fase BI: Fysiologie I: Algemeen en Musculoskeletaal  

Fase BII: Anatomie III  

Fase BII: Fysiologie III  

Fase BII: Pathologie V: Neurologische aandoeningen 

 

Leerdoelen: 

Theorie: 

- De student kan adaptaties welke plaatsvinden in het menselijk lichaam ten gevolge van 

verschillende neuropathologieën benoemen en verklaren en kan aangeven welke gewenste 

veranderingen beoogd zullen worden met behulp van neuromotorische revalidatie.  

- De student is in staat om bij een gegeven patiënten casus een onderzoeks- en algemeen 

behandelplan op te stellen met ‘SMART’ (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, 

tijdsgebonden) opgestelde korte en lange termijn doelen.  
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- De student is in staat het doel, de inhoud en de psychometrische kenmerken van algemene en 

‘aandoening specifieke’ meetinstrumenten (meetschalen) te beschrijven.  

- De student is in staat de resultaten van algemene en ‘aandoening specifieke’ meetinstrumenten 

te interpreteren en te documenteren op basis van neurologische adaptaties die in het menselijk 

lichaam plaatsvinden. 

- De student kan relevante wetenschappelijke informatie uit het domein van de neurologische 

revalidatie opzoeken, analyseren, interpreteren en integreren bij het opstellen van een 

fysiotherapeutisch onderzoek- en/of behandelplan. 

 

Praktijk: 

- De student is in staat om bij een gegeven patientencasus de juiste meetsinstrumenten uit te 

kiezen en deze correct toe te passen op een proefpersoon.  

- De student is in staat om, een fysiotherapeutisch onderzoeks- en algemeen behandelplan op te 

stellen en deze systematisch uit te voeren op een proefpersoon.  

- De student is in staat om aan verschillende doelgroepen (patiënt/cliënt, peers, 

medici/paramedici) mondeling voorlichting te geven over de behandelde neuromotorische 

aandoeningen en daarvoor voorlichtingsmateriaal (bijvoorbeeld een PowerPoint presentatie of 

informatiefolder) te ontwikkelen welke wordt onderbouwd door wetenschappelijk literatuur.  

 

Vakinhoud: 

De leerdoelen voor het theoretisch en praktisch gedeelte concentreren zich op de volgende 

onderwerpen: 

1. Cerebrovasculair Accident (CVA) 

2. De ziekte van Parkinson 

3. Craniocerebraal Trauma (CCT) 

4. Dwarslaesie 

5. Multiple Sclerose 

6. Slikstoornissen 

7. Evenwicht en vertigo 

8. Neurogeen blaaslijden 

9. Overwegingen m.b.t. communicatie bij centraal neurologische aandoeningen 

Literatuur 

Verplichte literatuur: 

- Hand-outs en PowerPoint presentaties van de desbetreffende docent(en). 

- Wetenschappelijke studiemateriaal aangewezen door de docent(en). 

- Cursustekst(en) aangewezen door de desbetreffende docent(en). 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

Voor deelname aan het praktijktentamen voor dit vak is een aanwezigheid van 75% van de colleges 

en practica verplicht. De student heeft de vereiste voorvakken fase BII-3 Anatomie III en fase BII-

4 Fysiologie III gehaald. 
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Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode  

 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk 

 Practicum 

 Opdracht 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek 

 Oefening met beoordeling 

 Verslag, presentatie, folder of poster 

Toelichting Cijferbepaling:  

  

Het theoriecijfer voor het vak “Onderzoek en Behandelen 

Neurologische Aandoeningen I” wordt bepaald door een schriftelijk 

tentamen met open en/of meerkeuze vragen.  

Het praktijkcijfer voor het vak “Onderzoek en Behandelen 

Neurologische Aandoeningen I” wordt bepaald door 1) een 

praktijktentamen waarin de vaardigheden van de student worden 

getoetst a.d.h.v. patiënten casusopdracht(en) die toegepast worden 

op een peer en 2) een opdracht waarbij voorlichtingsmateriaal wordt 

ontwikkeld en voorlichting wordt gegeven. 

Het eindcijfer voor het vak Onderzoek en Behandelen 

Neurologische Aandoeningen I wordt dus als volgt bepaald. 

 

(𝑇ℎ𝑒𝑜𝑟𝑖𝑒) + (Praktijk)

2
= 𝐸𝑖𝑛𝑑𝑐𝑖𝑗𝑓𝑒𝑟 

 

Om te slagen dient het eindcijfer minimaal een 5.5/10 te zijn, waarbij 

minimaal een 5.5/10 wordt gescoord voor zowel theorie als praktijk. 

Indien één of meerdere van de theorie of praktijk onderdelen niet is 

voldaan, dient het tentamen van dit onderdeel opnieuw afgelegd te 

worden binnen hetzelfde college jaar; resulteert deze herkansing niet 

in een voldoende dan dienen beide onderdelen opnieuw afgelegd te 

worden in het volgend academisch jaar. Een voldoende voor het vak 

“Onderzoek en Behandelen Neurologische Aandoeningen I” wordt 

overeenkomstig de richtlijnen in het Examenreglement vastgesteld.  
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2.41    Onderzoek en Behandelen: Musculoskeletale Aandoeningen II 

Studiefase en semester BIII - 2e semester 

ECTS 6 

Contacturen 84 

Docent(en) N. Ho-A-Tham, MSc  

N. Struyf, MSc 

C. Jakaoemo, MSc 

R. Mohan-Basantram, MSc 

D. Doerdjan, BSc 

R. Surjbali Singh, BSc 

J. van Keeken, BPT 

Discipline Fysiotherapeutisch Onderzoek en Behandelen: 

Musculoskeletaal systeem 

 

Vakomschrijving: 

In het vak onderzoek en behandelen Musculoskeletaal Systeem II worden er specifieke 

onderzoeks- en behandelingsmethoden aangeleerd voor het gebruik bij musculoskeletale 

pathologieën van de onderste extremiteit. Daarnaast vindt er een introductie plaats van de 

onderzoeksmethoden van de lumbale en thoracale wervelkolom. Dit vak is een verdieping van het 

vak O&B Algemeen I, II en III. 

Voorkennis: 

Het vak borduurt voort op de kennis en vaardigheden verworven in de vakken: 

- Pathologie III: Musculoskeletaal A  

- Onderzoeken en Behandelen: Algemeen II  

- Onderzoeken en Behandelen: Algemeen III  

 

Leerdoelen 

- De student beheerst het kritisch beredeneren en toepassen van beschikbare gegevens en 

praktische vaardigheden vanuit de pathologie van de onderste extremiteit 

- De student is in staat een systematisch, methodisch en volgens de richtlijnen van het HOAC II 

fysiotherapeutisch onderzoeks- en behandelplan op te stellen op basis van beschikbare 

gegevens uit een casus betreffende een klacht/probleem thv de onderste extremiteit.  

- De student is in staat om in groepsverband, op basis van de theoretische gegevens en de 

praktische vaardigheden, een real life patiënt met een klacht aan de onderste extremiteit in een 

klinische setting te onderzoeken en te behandelen. 

- De student is in staat om op een adequate en aangepaste wijze te communiceren naar patiënten, 

fysiotherapeuten of andere paramedici en kan verslag leggen van een real life casus met een 

klacht thv de onderste extremiteit 
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- De student kan de verschillende facilitatietechnieken thv de onderste extremiteit (waaronder 

PNF-concept en patronen, ademhaling, reciproke inhibitie/ innervatie, hold-relax, hold-relax 

anatagonist contract, contract relax mobilisations with movement volgens mulligan) uitvoeren.  

- De student kan aan de hand van de klacht/pathologie van de patiënt thv de onderste extremiteit 

een (huiswerk)oefenprogramma opzetten, overdragen en evalueren. 

- De student kan de specifieke musculaire onderzoekstechnieken (spierlengte-en 

spierkrachttesten) en neurologische onderzoeks- en behandel methoden van de onderste 

extremiteit uitvoeren en evalueren. 

- De student is in staat om de specifieke palpatie uit te voeren en te gebruiken als diagnostisch 

middel, rekening houdende met de status quo van een patiënt en de richtlijnen van de palpatie. 

- De student kan de algemene onderzoekstechnieken voor de lumbale wervelkolom en het 

bekken gerelateerd aan klachten van de onderste extremiteit uitvoeren en evalueren. 

- De student kan de algemene onderzoekstechnieken voor de ribben uitvoeren en evalueren. 

- De student heeft kennis van de NDS methode en is in staat een behandeling dmv NDS methode 

te evalueren en uit te voeren.  

- De student is in staat om een onderzoek en  behandeling uit te voeren dmv tracties en 

translaties en is in staat deze te evalueren en aan te passen. 

- De student is in staat om specifieke oefentherapie te geven aan een patiënt met 

klachten/pathologie thv de onderste extremiteit en kan deze evalueren en indien nodig 

aanpassen.  

 

Vakinhoud: 

- Facilitatietechnieken thv onderste extremiteit 

 PNF-concept en patronen  

 ademhaling  

 reciproke inhibitie en innervatie, hold-relax, hold-relax anatagonist contract, contract 

relax 

 het Janda principe (fasisch en tonisch systeem, bovenste en onderste gekruiste 

syndroom) 

 Mobilisations With Movements volgens Mulligan  

 Huiswerkoefeningen met de daarvoor verschillende eisen (Veiligheid, kwaliteit en de 

dosering) 

- Specifieke musculaire onderzoekstechnieken thv onderste extremiteit en lumbale 

wervelkolom w.o. 

 Spierlengte testen 

 Spierkracht testen 

- Specifieke testen thv de onderste extremiteiten w.o. 

 Impingement testen 

 Instabiliteitstesten 

 Differentiatietesten m.b.t. aangedane structuren 
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 Tracties en translaties van onderste lidmaat 

 Neurodynamics solution methode bij onderste lidmaat  

 Specfieke oefentherapie voor onderste lidmaat gerelateerd aan o.a.: 

o Heupproblematiek (bursitis, actebulum, THP,...) 

o Knie (VKB, AKB, LCL, MCL, Meniscus, tendinits,..) 

o Voet en enkel (inversietrauma en gerelateerde pathologieen, plantaris  

fasciitis, instabiliteit) 

- Palpatie van spieren, pezen, myotendinogene en osteotendinogene overgangen, 

botstructuren en bursae van de onderste lidmaat gerelateerd aan een pathologie: 

 specifieke palpatie van de heup/bekken regio gerelateerd aan pathologie van 

heup/bekken 

 specifieke palpatie van de bovenbeen/knieregio gerelateerd aan pathologie van 

bovenbeen en knieregio 

 specifieke palpatie van het onderbeen en de enkel/voet regio gerelateerd aan 

pathologie van et onderbeen en de enkel/voet regio 

- Introductie van specifieke onderzoeksmethoden van de lumbale en thoracale 

wervelkolom 

- Klinisch redeneren binnen het fysiotherapeutisch onderzoeken en behandelen van de 

Bovenste extremiteit  

 toepassing van theoretische gegevens zoals de musculoskeletale pathologie van de 

bovenste extremiteit en de daarbij behorende praktische vaardigheden bij een klacht/ 

pathologie van de bovenste extremiteit  

 verslaglegging en rapportage 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

- Hand-outs van de desbetreffende docenten gebaseerd op de aanbevolen en verplichte 

literatuur 

- Boeken: 

 Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Hoofdstuk 2, Carolyn Kisner en 

Lynn Allen Colby, 5th edition, F.A DAvis Company Philadelphia, 2007 

 Onderzoek en behandeling van spierverkortingen: K.Stappaerts en F.Staes, Acco 

Leuven, 2008 

 Basisoefeningen Bewegingstherapie: M.H.Sonneveld, M.I.Sonneveld, Elsevier 

gezondheidszorg, Maarsen 2000 

 Manual Therapy (NAGS,SNAGS,MWMS),Part 2, Brain R.Mulligan, Plane View 

Services Ltd Wellington New Zealand, 2006 

 Spieren: Test en Functies Florence Peterson Kendall e.a. 4e herziene druk 
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 Muscle testing: Technique of Manual examination, Helen j. Hislop, Jacqueline 

Montgomery 8th edition 

 Orthopedic Physical Assesment, David J. Magee 

 Palpation techniques, surface anatomy for physical therapists, Hoofdstuk 5-7, 2011, 

Thieme publishing group, ISBN 978-3-13-146341-8 

 

Aanbevolen literatuur: 

Boeken: 

 Hoofdstuk 8: palpatie van bekken en been .Anatomie in vivo deel 1, weke delen 

aandoeningen van het  bewegingsapparaat, 4e druk, Vleeming, Winkel en Meijer 

 Palpatie van het locomotorisch stelsel, handleiding bij de anatomie in vivo, 2e druk, K. 

Stappaerts & F. Staes, 2007 

 Anatomie in vivo van het bewegingsapparaat, 2e druk, Gerritsen & Heerkens, 1995 

 Het PNF- Concept in de praktijk: D.Beckers, M.Buck en S.Adler, De Tijdstroom, 2000  

 Bewegingstherapie; mobiliseren, musculaire problematiek: M.Sundermeijer, PT (module 

bewegingstherapie HVA), Amsterdam 1990 

 

Artikels:  

o The Janda Approach to Chronic Musculoskeletal Pain : Phil Page, MS, PT, ATC, CSCS 

&Clare Frank, PT, MS, OCS 

http://erikdalton.com/wp-content/uploads/2015/04/JandaApproach.pdf 

 

Didactische werkvorm(en) 

 Hoorcollege 

 Practicum 

 groepsopdracht 

 

Voorwaarde afleggen tentamen:  

 De student mag deelnemen aan het tentamen (zowel regulier als in de hertentamenperiode) 

als hij/zij minimaal 75% van alle colleges heeft gevolgd. 

 De student moet de vakken O&B Algemeen II, O&B Algemeen III en Pathologie III behaald 

hebben. 

 

Toetsing en cijferbepaling 

Evaluatievorm: 

modaliteit 

☒ Praktijk: met schriftelijke voorbereiding 

☒ Schriftelijk  

http://www.bol.com/nl/c/boeken/k-stappaerts/51298/index.html
http://www.bol.com/nl/c/boeken/k-stappaerts/51298/index.html
http://www.bol.com/nl/c/boeken/f-staes/51299/index.html
http://erikdalton.com/wp-content/uploads/2015/04/JandaApproach.pdf
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Evaluatievorm: 

tijdstip 

☒ Tijdens de examenperiode 

☒ Evaluatie (opdracht klinisch redeneren) buiten gewone examenperiode 

Evaluatievorm: 

sort 

☒ Gesloten boek  

☒ Verslag  

☒ Presentatie  

Toelichting Eindcijferbepaling: 

Berekening eindcijfer:  

Patientencasus (groepsopdracht)        (15%) 

regulier theorie tentamen   (45%) min. 4.0 scoren 

regulier praktijk tentamen  (40%) min. 4.0 scoren 

 Eindcijferbepaling: geen apart cijfer voor theorie en praktijk toegekend 

 De student heeft voldaan wanneer minimaal een 4/10 behaald is voor het 

regulier theorie en regulier praktijk tentamen en eindcijfer van ≥5.5 

behaald is. 

 Indien het eindcijfer ≤5.4 en/of het regulier theorie/praktijk cijfer <4.0, 

dan dient de student het volledig vak opnieuw te tentamineren m.u.v de 

onderdelen die getoetst zijn tijdens de lessen (groepsopdracht).  Indien na 

de hertentamens het eindcijfer nog steeds ≤5.4 is, dienen alle onderdelen 

opnieuw afgenomen te worden in het volgend collegejaar.  

 De cijfers voor de onderdelen die tussentijds zijn getoetst gelden voor 1 

college jaar. 

 Er zijn geen hertentamens mogelijk van de onderdelen die gedurende het 

semester worden afgenomen zoals bijvoorbeeld het groepswerk. 

 Alle leden van de groep krijgen hetzelfde cijfer voor groepsopdrachten 

 

TOETSING:  

Het regulier theoretisch tentamen wordt bepaald door een drie uur durend 

tentamen bestaand uit verschillende typen vraagstellingen. Zo zijn er zowel 

open vragen, casussen en meerkeuzevragen rond de leerstof die behandeld 

werd tijdens de colleges.Het regulier praktijktentamen omvat maximaal 5 

stations waar studenten, afhankelijk van het onderdeel, min.15-max.20 

minuten de tijd krijgen om een station met een simulatiepatiënt of 

proefpersoon te voltooien. Er is vooraf een voorbereidingsstation van 

min.15-max.30 minuten, afhankelijk van aantal stations. 

De examinator maakt gebruik van een beoordelingslijst. 
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2.42  Pre-Klinische stage III 

Semester en studiefase B3 - 2e semester 

ECTS 1.5 

Contacturen 
 

Docent(en) Stagebegeleiders en Stagecoordinator 

 

Algemeen: 

In het derde jaar krijgt de student(e) de gelegenheid om naast het afnemen van anamneses en het 

oefenen van communicatie vaardigheden, vooral het klinisch onderzoek van de bovenste 

extremiteit uit te voeren bij een patiënt. Dit moet geschieden bij minimaal 2 en maximaal 5 

patiënten, op tenminste 1 gewricht van het bovenste lidmaat.  Dit alles vindt plaats onder volledige 

supervisie en “coaching” van de stagebegeleider. In overleg met de begeleiders dient de documentatie van 

het onderzoek en het behandelplan van de patiënt te worden vastgesteld. De stage duurt vijf dagen.  

 

Voorkennis:  

Dit vak borduurt voort op de kennis en vaardigheden verworven in de vakken:  

- Onderzoek en Behandelen: Algemeen I, II en III 

- Onderzoek en Behandelen: Muskuloskeletaal: bovenste extremiteit  

- Preklinische stages I en II 

 

Leerdoelen:  

- De student(e) is in staat gestructureerde anamneses af te nemen bij verschillende patiënten. 

- De student(e) is in staat om op een geschikte manier te communiceren met patiënten.  

- De student(e) is in staat bij  één patiënt de anamnese en het klinisch onderzoek te documenteren 

met daaraan gekoppeld het behandelplan verwerkt in hoofd- en subdoelen 

 

Literatuur: Niet van toepassing. 

 

Didactische werkvorm(en): Praktijk  

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen:  

Geen 

 

Toetsing en cijferbepaling:  

- De stagebegeleiders tekenen voor aanwezigheid in het stageboekje  

- De stagebegeleider beoordeelt het patiëntenverslag opgemaakt door de student(e) en geeft in 

het stageboekje aan of de opdracht voldaan is. Er wordt geen cijfer verbonden aan deze 

opdracht.  

- Indien de student vanwege ziekte de stage niet kan bijwonen dient de student(e) dat op de dag 

van de stage te melden aan de stage coördinator en de stagebegeleiders. Binnen 5 werkdagen 

dient de student(e) een attest te overleggen aan de stagecoördinatoren. Er zal voor de student 

een inhaalstage ingeroosterd worden binnen hetzelfde collegejaar.  
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2.43 Neuromotorische Ontwikkeling (lifespan) 

Studiefase en semester BIII - 6e semester 

ECTS 3.5 

Contacturen 32 

Docent(en) M. Declerck, PhD 

Discipline Fysiotherapeutisch Onderzoek en 

Behandelen: Neuromotorisch systeem  

 

Algemeen: 

In het vak Neuromotische Ontwikkeling wordt de neuromotorische ontwikkeling vanaf de 

geboorte tot aan ouderdom behandeld. De nadruk ligt op de ontwikkeling tijdens de eerste 2 

levensjaren. 

Dit opleidingsonderdeel draagt ertoe bij dat studenten de normale motorische ontwikkeling, 

voornamelijk bij de zuigeling en kleuter, maar ook bij adolescenten en ouderen kunnen 

herkennen en beschrijven. 

Verder leert de student onderscheid te maken tussen de verschillende fundamentele 

bewegingsvormen (locomotorische, non-locomotorische en manipulatieve bewegingen) en deze 

te beschrijven en te herkennen bij de zuigeling kleuter, adolescent en oudere). 

Voorkennis: 

Dit vak borduurt voort op de beoogde kennis en vaardigheden die verworven zijn bij de vakken:  

Fase BI: Cel morfologie en Histologie  

Fase BI: Speciële Histologie  

Fase BI: Anatomie I: Onderste Extremiteit  

Fase BI: Anatomie II: Bovenste Extremiteit & Romp  

Fase BI: Fysiologie I: Algemeen en Musculoskeletaal  

Fase BII: Anatomie III  

Fase BII: Fysiologie III  

Leerdoelen:  

- De student is in staat de fundamentele ontwikkelingstheorieën te definiëren en te beschrijven.  

- De student kan de normale motorische ontwikkeling beschrijven.  

- De student is in staat de postnatale ontwikkelingsprincipes van motorische ontwikkeling te 

definiëren. 

- De student is in staat om verbanden te leggen tussen de vroeg-motorische ontwikkeling in 

verschillende houdingen en de ontwikkeling in andere domeinen (zintuigelijk, cognitief, 

sociaal). 

- De student is in staat audiovisueel materiaal betreffende de verschillende motorische fasen 

kritisch te analyseren en te interpreteren in functie van de neuromotorische ontwikkeling. 

- De student is in staat de fundamentele bewegingen (locomotorische, non-locomotorische en 

manipulatieve bewegingen) van postnatale periode tot ouderdom te herkennen, te beschrijven 

en te differentiëren.  
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- De student is in staat de veranderingen gedurende de levensloop (van prenatale periode tot 

ouderdom) van de neurologische en sensorische systemen te herkennen, te beschrijven en te 

differentiëren.  

 

Vakinhoud: 

- De relatie tussen ontwikkeling en functie 

- De periodes van ontwikkeling 

- Het verschil tussen groei, maturatie en aging 

- Factoren die het groei-, maturatie- en ontwikkelingsproces beïnvloeden 

- Beschrijving van de normale motorische ontwikkeling van de prenatale periode tot aan de 

vroege kinderjaren: 

 Motorische ontwikkeling van de foetus 

 Motorische ontwikkeling van de eerste levensjaren: 

o Spontane bewegingen, primitieve en posturale reacties 

o Posturale en bewegingspatronen 

o Motorische ontwikkeling in ruglig 

o Motorische ontwikkeling in buiklig 

o Motorische ontwikkeling in zit 

o Motorische ontwikkeling in stand 

o Motorische ontwikkeling bij reiken en grijpen 

 Motorische ontwikkeling bij een kleuter en kind: 

o Ontwikkeling van stabiliteitsbewegingen 

o Ontwikkeling van lokomotorische bewegingen 

o Ontwikkeling van manipulatieve bewegingen 

- Veranderingen tijdens levensloop in het neurologische systeem van prenataal tot ouderen 

- Veranderingen tijdens levensloop in het sensorische systeem van prenataal tot ouderen. 

Veranderingen tijdens levensloop in lokomotorische bewegingen en houding van de vroege 

kinderjaren tot bij ouderen. 

- Veranderingen tijdens levensloop in de manipulatieve bewegingen van de vroege kinderjaren 

tot bij ouderen. 

 

Literatuur 

Verplichte literatuur: 

- Cursustekst en videobeelden die terug te vinden zijn op het online leerplatform moodle 

- D. Cech and S. Martin. Functional movement development across the life span, 3rd edition, 

2012; Chapters 2,3, 9, 10, 12 & 13. 

- K. M. Haywood and N. Getchell. Life Span Motor Development, 5th edition, 2009; Chapter 5, 

7, 8 & Chapter 9 

Aanbevolen literatuur: 

- Kinderfysiotherapie. R. van Empelen, R. Nijhuis-van der Sanden, A. Hartman. Elsevier 

Gezondheidszorg, Maarssen. 2006. Tweede herziene druk.  

 

Didactische werkvorm(en): 

- Zelfstudie aan de hand van de videobeelden en de bijhorende cursustekst  
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- Zelfstudie aan de hand van de literatuur 

- Quiz-based colleges  

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen:  

Geen 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk 

Evaluatievorm: tijdstip Tijdens de examenperiode 

 Permanente evaluatie 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

 Medewerking tijdens contactmomenten/ online moodletesten 

Toelichting: Cijferbepaling:  

- Presentie en actieve participatie tijdens de lessen/ online 

moodle testen (10 %) 

- Werkopdracht (10 %) 

- Schriftelijk tentamen (80%) 

Om geslaagd te zijn dient de student minimaal 5.5/10 gescoord te 

hebben voor het vak. 
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2.44   Motor Control 

Studiefase en Semester BIII - 6e semester 

ECTS 3 

Contacturen 28 

Docenten M. Declerck, PhD  

R. Ramdas, MSc 

Discipline  Fysiotherapeutisch Onderzoek en 

Behandelen: Neuromotorisch systeem  
 

Algemeen 

In dit vak worden de voornaamste modellen en behandelconcepten van Motorisch leren en 

motorische controle met de klinische toepassing bij een fysiotherapeutische behandeling belicht. 

Typische problemen geassocieerd met traumatische/verworven hersenletsels zullen gebruikt 

worden als een praktische gids. De nadruk van de praktische lessen zal liggen op de klinische 

toepassing van de concepten van motorisch leren en motorische controle bij het fysiotherapeutisch 

handelen.  

 

Voorkennis: 

Dit vak borduurt voort op de beoogde kennis en vaardigheden die verworven zijn bij de vakken:  

Fase BI: Cel morfologie en Histologie  

Fase BI: Speciële Histologie  

Fase BI: Anatomie I: Onderste Extremiteit  

Fase BI: Anatomie II: Bovenste Extremiteit & Romp  

Fase BI: Fysiologie I: Algemeen en Musculoskeletaal  

Fase BII: Anatomie III  

Fase BII: Fysiologie III  

 

Doelstelling   
Aan het eind van dit vak zullen de studenten in staat zijn om de theorieën/modellen rondom 

motorische controle en motorisch leren bij een normaal als bij het pathologisch sensorimotorisch 

systeem alsook bij patiënten met neurologische stoornissen te begrijpen en toe te passen in een 

fysiotherapeutische setting. 

 

Leerdoelen:  

- De student is in staat motorisch leren te definiëren; gelijkenissen en verschillen tussen leren, 

presteren en herstel van functie aan te kunnen geven.  

- De student is in staat de theorieën van motorisch leren te kunnen uitleggen en te kunnen 

herkennen in een casusvoorbeeld.  

- De student is in staat vergelijkingen te maken van de volgende theorieën gerelateerd aan de 

stadia van motorisch leren: Fitts and Posner, Systems Theory and Gentiles Stages of Motor 

Learning. 

- De student kan impliciete en expliciete vormen van motorisch leren beschrijven en 

vergelijken. 
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- De student is in staat motor control te definiëren, en is in staat de theorieën aan de hand van 

een voorbeeld te kunnen uitleggen en te kunnen herkennen in een casusvoorbeeld.   

- De student is in staat intrinsieke versus extrinsieke feedback te vergelijken en voorbeelden 

van elk te kunnen geven.   

- De verschillende practice conditions aan de hand van een voorbeeld kunnen uitleggen en 

kunnen toelichten welke ‘conditie’ in een gegeven leersituatie het meest geschikt is.  

- De student kan de neurale mechanismen die aan de basis liggen van motorisch leren en 

herstel van functie omschrijven en verklaren.  

- De student kan de relatie tussen motorisch leren en de werking van het brein tijdens het 

verwerken van informatie verklaren.  

- De student is instaat de principes van motorisch leren te beschrijven en kan deze toepassen in 

een voorbeeld en in de klinische praktijk: 

 De student is in staat het taak-specifieke leerstadium waarin de patiënt zich bevindt te 

herkennen en te beschrijven, en de instructies naar de patiënt toe hieraan aan te passen.  

 De student is in staat te differentiëren tussen de verschillende principes van motorisch 

leren (variatie, intensiteit, taakspecificiteit, doelgerichtheid, progressie en feedback) 

 De student is in staat te differentiëren tussen de verschillende vormen van feedback. 

- De student is in staat de bevindingen van het motorisch leerproces in een praktijksituatie 

schriftelijk te rapporteren en te evalueren en is in staat een verbeterplan te formuleren.  

 

Vakinhoud: 

- Introductie motor learning and motor control;  Conceptuele raamwerk en praktijk. 

- Theorien omtrent Motorisch leren en Motor control (incl. Neural Group Selection Theory). 

- Motor Learning / Motor Control: Resources en restricties bij het leren; Impliciet en expliciet 

leren; fasen en typen van leren. 

- Informatie verwerking & assessment 

- Feedback & Practice conditions 

- Neuroplasticiteit 

- Neurale mechanismen en Motorisch leren 

- Principes van motorisch leren 

- Oefensessies met verschillende doelgroepen (kinderen en/of volwassenen met of zonder 

beperking) & verslaglegging 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

- Shumway-Cook A, Woollacott M:  Motor Control:  Translating Research into Clinical 

Practice.  Lippincott Williams and Wilkens, Baltimore, (4th edition) 2012.  (selected readings) 

- Handouts/ppt’s  van de desbetreffende docenten. 

- Wetenschappelijke artikelen aangeboden door de docenten 

 

Aanbevolen literatuur: 

- Cech D, Martin S.  Functional Movement Development Across the Life Span, 3nd ed.  WB 

Saunders Co., Philadelphia, 2012. 
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- Gordon J:  Assumptions underlying physical therapy intervention:  Theoretical and historical 

perspectives.  In Carr JH, Shepherd J, Gordon J, Gentile GM, Held JM (eds.):  Movement 

Science:  Foundation for Physical Therapy in Rehabilitation.  Rockville, Aspen Publishers, 1-

30, 1987. 

- Moffat, M, Bohmert, J & Hulme, JB. Neuromuscular Essentials: Applying the Preferred 

Physical Therapist Practice Patterns. Slack, Inc. Thorofare, NJ, 2008. 

- Montgomery, PC &  Connolly BH:  Clinical Applications for Motor Control.  Slack, Inc. 2003. 

- Schmidt R, Lee TD.  Motor Control and Learning:  A Behavioral Emphasis,  4th ed.  Human 

Kinetics, Champaign, IL, 2005. 

- O’Sullivan S. & Schmitz T. Physical Rehabilitation, 5th edition., FA Davis, Philadelphia, 

2006.  

- Motor Control: Translating Research into Contemporary Management of Motor Control 

Problems, Proceedings of the II STEP Conference, Foundations for Physical Therapy, 

Alexandria, VA, 1991. 

- Horak F:  Assumptions Underlying Motor Control for Neurologic Rehabilitation. Chapter 4. 

- Schmidt R:  Motor Learning Principles for Physical Therapy, Chapter 7. 

- Winstein C:  Designing Practice for Motor Learning:  Clinical Implications.  Chapter 8. 

 

Didactische werkvormen 

Hoorcolleges, zelfstudie opdrachten, werksessies, praktijkopdrachten 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

Voor deelname aan het tentamen van het vakonderdeel Motor control gelden er geen specifieke 

voorwaarden. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: tijdstip  Tijdens de examenperiode 

 Permanente evaluatie 

Evaluatievorm: 

modaliteit 

 Schriftelijk (tentamen) 

 Practicum (praktijkverslag en werkverslagen) 

Evaluatievorm: soort  Gesloten boek  

 Verslag 

 Medewerking tijdens contactmomenten 

Toelichting Cijferbepaling: 

Verslag (30%) 

Quiz (15%) 

Schriftelijk tentamen (55%) 

 

Om geslaagd te zijn op dit vak dient een score van minimaal 5.5/10 

behaald te worden. 
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2.45    Research V 

Semester BIII - 2e semester 

ECTS  4 

Contacturen 12 hoorcolleges 

6 werksessies per groep 

Docent(en) I. Krishnadath, MD MPH PhD 
 

Algemeen 

De student maakt kennis met praktische aspecten van onderzoek door in groepsverband op 

basis van een onderzoeksvraag te formuleren en een onderzoeksmethode op te zetten en uit te 

werken onder begeleiding van de discipline Public Health. 

 

Voorkennis 

Dit vak borduurt voort op het vak Research IV. 

 

Leerdoelen 

- De student is in staat belangrijkste kenmerken van het onderzoek te beschrijven.                                                                          

- De student is in staat om in groepsverband een onderzoeksvragen (hoofdvraag en sub vragen) 

formuleren,   

- De student is in staat om in groepsverband vast te stellen welke onderzoeksmethodologie het 

geschikts is voor onderzoek van een zelf geformuleerde onderzoeksvraag. 

- De student is in staat om in groepsverband een onderzoekspopulatie identificeren. 

- Steekproef methoden en steekproefgrootte die het meest geschikt voor de onderzoeksopzet 

te selecteren. . 

- De  student  kan  verschillende  soorten  meetinstrumenten  beschrijven. 

- De student is in staat om in groepsverband vast te stellen welk€ meetinstrument(en) het 

geschikts is voor het onderzoek van een zelf geformuleerde onderzoeksvraag  

- De student is in staat om in groepsverband een medisch  wetenschappelijk onderzoeksprotocol 

ontwikkelen en te presenteren voor een publiek. 

 
De student is in staat om een probleemstelling te formuleren en een literatuurstudie uit te voeren. 
de  student  kan  onderzoeksdoelstellingen  formuleren,  de  gepaste  onderzoeksmethodologie 

bepalen voor verschillende soorten onderzoek en deze methodologie omschrijven. 

De  student  kan  verschillende  soorten  meetinstrumenten  beschrijven,  meetinstrumenten 

ontwikkelen en een werkplan opstellen. 

 

Vakinhoud 

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: probleemstelling, literatuurstudie en het 

formuleren van doelstellingen. Daarnaast worden methodologie, inclusief meetinstrumenten 

en methodes besproken en het opstellen van een werkplan. 

 

Literatuur  

Verplichte literatuur: 

- outline van de leerstof wordt aan de hand van een powerpoint presentatie verstrekt. 
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Aanbevolen literatuur: 

C. M. Varkevisser et al. Designing and conducting health systems research projects, volume 1 en 

2, 2003,  KIT Publishers. 

-M. Steehouder, C. Jansen, J. Mulder, E. Van der Pool en w. Zeijl, Leren Communiceren, 

Noordhoff uitgevers, 6de herziene druk, 2012. 

 

 

Didactische werkvorm(en) 

Hoorcolleges, opdrachten en werkgroepen 

 

Toelichting: 

In groepen van 4 tot 5 studenten wordt een verslag opgesteld inclusief literatuur studie en 

onderzoeksmethode.  

De praktische uitvoering van het veldwerk gebeurt in groepen van 2 tot 3 studenten na 

goedkeuring van en in overleg met de discipline wordt de groep bij een lopend onderzoek 

betrokken en maakt een schriftelijk overzicht van de verzamelde gegevens in de vorm van een 

verslag. 

 

Er zijn theoretische sessies met de docent, gevolgd door intensieve begeleiding van de groepen 

tijdens het opstellen van hun literatuur studie en methode. Verder zijn er vier theoretische 

sessies bij de praktische uitvoering van het aangewezen wetenschappelijk onderzoek en het 

schrijven van hun eind verslag. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 
Deelname aan de 3 workshops is verplicht. Daarnaast moet de student de vakken Research II en 

III behaald hebben. 

 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Het vak wordt afgesloten met 2 producten: 

1. Een geschreven verslag 

2 . Een mondelinge verdediging van het verslag  

Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van deze 2 producten en voor el product moet 

het cijfer minimaal 5.5 zijn 

 

.  
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2.46   Onderzoek en Behandelen: Interne Aandoeningen II 

Studiefase en semester BIII - 2e semester 

ECTS Theorie 2  

Praktijk 2 

Totaal 4 

Contacturen Theorie 22 

Praktijk 24 

Totaal 46 

Docent(en) Dr. S. Baldew  

J. de Vries, MSc 

Discipline Fysiotherapeutisch onderzoek en behandelen: 

Interne Orgaansystemen 

 

Vakonderdelen: 

- theorie 

- praktijk 

 

Algemeen: 

In het vak Onderzoek en Behandelen Interne Aandoeningen II wordt het theoretische kader 

alsook de vaardigheden betreffende het diagnostisch fysiotherapeutisch proces en de revalidatie 

van cardiovasculaire, metabole (diabetes mellitus, obesitas, metabool syndroom) en lymfatische 

aandoeningen behandeld. 

 

Voorkennis:  

Dit vak borduurt voort op de kennis en vaardigheden uit de vakken: 

 Fysiologie II: Interne organen,  

 Fysiologie III: Endocrinologie, Zintuigen en Neurofysiologie,  

 Fysiologie IV: Inspanningsfysiologie & voedingsleer,  

 Pathologie I: algemeen,  

 Pathologie II: Cardiologie, Pulmonologie en Reumatologie,  

 Anatomie III: Hoofd / hals en interne organen. 

 O&B: interne aandoeningen I 

 

Leerdoelen: 

1. De student kan zelfstandig een fysiotherapeutisch onderzoek uitvoeren op basis van een  

patiënten casus  met een lymfpathologische aandoening van de onderste extremiteit, een 

cardiovasculaire en of metabole aandoening. 

2. De student kan op basis van het fysiotherapeutisch onderzoek en relevante medische 

gegevens een behandelplan samenstellen, waarbij een afweging is gemaakt naar de 

prioriteiten van behandeling en/of de behandelgrootheden.  

3. De student kan (niet-complexe) ECGs als deel van een patiënten casus zelfstandig  

analyseren. 

4. De student kan (onder begeleiding) de fysiotherapeutische behandeling van cardiovasculaire, 

metabole en lymfpathologische aandoeningen uitvoeren, evalueren en bijsturen.  
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5. De student kan zelfstanding de fysiotherapeutische behandeling behorende bij 

cardiovasculaire, metabole en lymfpathologische aandoeningen toetsen aan beschikbare 

wetenschappelijke literatuur 

6. De student kan absolute en relatieve contra-indicaties identificeren en zo nodig de patiënt 

doorverwijzen naar een relevante gezondheidswerker.  

 

Vakinhoud: 

In dit vak worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- Evalueren van medische gegevens 

- Interpretatie van het maximaal inspanningsonderzoek gericht op cardiovasculaire en/of 

metabole aandoeningen, ECG analyse, oedeemanalyse 

- Het fysiotherapeutisch onderzoek: observatie, anamnese, inspectie, palpatie, auscultatie, 

percussie, saturatie, pols, bloeddruk, (sub)maximaal inspanningsonderzoek en veldtesten, 

specifiek lymfeonderzoek van de onderste extremiteit 

- Behandeldoelen en behandeltechnieken: korte en lange termijn, oefenprogramma’s voor 

cardiale, vasculaire, metabole en lymfpathologische aandoeningen, revalidatie pre- en 

postoperatief, patienten in de ICU en preventie 

- Evalueren en optimaliseren van de behandeling 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

- Frownfelter and Dean; Principles and practice of cardiopulmonary physical therapy, fifth 

edition hoofdstuk 7-28 en 33-36 

- PPTs uit de colleges. 

- KNGF richtlijn hartrevalidatie, KNGF richtlijn symptomatisch perifeer arterieel 

vaatlijden en andere relevante artikels. 

 

Aanbevolen literatuur: 

- Andries, E. Et al. (2010). ECG uit of in het hoofd. Antwerpen, Garant. 

 

Didactische werkvorm(en):  

Interactieve hoorcolleges, practica, werkopdrachten. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

75% van de praktijkcolleges gevolgd hebben. Daarnaast moet de student het vak Pathologie II 

behaald hebben.  

 

  



Studiegids Bachelor Fysiotherapie 2019-2020 Page 208 
 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren 

elementen 

 

Evaluatievorm: 

tijdstip 

Tijdens de tentamenperiode  

 Permanente evaluatie 

Evaluatievorm: 

modaliteit 

 Schriftelijk   

 Practicum 

Evaluatievorm: 

soort 

 Gesloten boek  

 Take-home  

 Oefening met beoordeling 

Toelichting Eindcijferbepaling:  

Theorie: 50% 

Praktijk: 50% 

Eén eindcijfer, waarbij voor elk der onderdelen minimaal een 5.5 gescoord dient 

te worden. Indien 31 oktober niet op alle onderdelen voldoende gescoord is, 

komen alle deelcijfers te vervallen. 
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2.47 Professional Practice I  

 

Studiefase en semester BIII - 2e semester 

ECTS 1 

Contacturen 10 

Docent(en) C. Antonius-Smits, Lic 

S. Danoe, MSc 

Drs. D. Eiloof 

 

Algemeen: 

Als afgestudeerde Bachelor in de Fysiotherapie behoor je over verschillende competenties te 

beschikken die de basis vormen voor een vervolgopleiding op Masterniveau. Naast de 

vakinhoudelijke kennis en vaardigheden is het vermogen tot mondeling zowel als schriftelijk 

kunnen presenteren van belang. In dit vak komen deze vaardigheden aan bod. Verder moet dit 

vak gezien worden als voorloper op het vak Professional Practice II dat in de masteropleiding 

verzorgd zal worden.  

 

Voorkennis:  

Dit vak borduurt voort op de kennis, inzicht en vaardigheden van het vak: 

- Sociale Blok I: Agogiek 

 

Leerdoelen:  

De student is in staat om aan het eind van dit vak : 

- Een schriftelijk verslag op te stellen welke voldoet aan de vastgestelde eisen zoals vastgelegd 

in het logboek. 

- Een mondelinge presentatie te houden voor zijn/haar medestudenten omtrent een onderwerp 

welke is aangegeven door de docent.  

 

Vakinhoud: 

- Schriftelijk verslag: theorie schriftelijk rapporteren, praktische schrijf-tips en 

schrijfoefeningen. 

- Mondelinge presentatie: Een onderwerp mondeling presenteren volgens vereiste richtlijnen 

met behulp van het Microsoft PowerPoint Programma. 

 

 

Literatuur: 

Verplichte literatuur: 

- Logboek Schriftelijk Rapporteren 

- Handouts verstrekt door de docenten 

- Elling, R., Andeweg, B., de Jong, J. & Swankhuisen, C (2011). Rapportage-techniek. 

Schrijven voor lezers met weinig tijd. 4de druk. Groningen: Noordhoff 

 

Aanbevolen literatuur: 

- How to give a dynamic scientific presentation 

By Marilynn Larkin Posted on 4 August 2015 

elsevier.com/connect/how-to-give-a-dynamic-scientific-presentation 



Studiegids Bachelor Fysiotherapie 2019-2020 Page 210 
 

 

 

Didactische werkvorm(en):  

Interactieve colleges, groeps-en individuele opdrachten en presentaties. 

 

Voorwaarde voor afleggen tentamen: 

Er is een aanwezigheidsplicht van 100%. Dit geldt voor alle onderdelen. 

 

Toetsing en cijferbepaling: 

Te preciseren elementen Omschrijving 

Evaluatievorm: modaliteit  Schriftelijk  

 Mondeling 

Evaluatievorm: tijdstip  Evaluatie buiten gewone examenperiode 

Evaluatievorm:   Presentatie 

 Participatie aan opdrachten in het college 

Toelichting Cijferbepaling: voldaan/niet voldaan 

De eindbeoordeling ‘voldaan’ wordt verkregen door : 

- 100% aanwezigheid tijdens de sessies  

- Participatie aan de oefeningen tijdens de sessies 

- Positieve beoordeling van de mondelinge presentatie-opdracht  

 

Elk onderdeel wat niet als ‘voldaan’ wordt afgerond, moet worden 

herkanst.  

 

 

 

 

 

 


