Master in de
revalidatiewetenschappen
en kinesitherapie

WAT JE ZEKER MOET WETEN?
DIPLOMA
master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

STUDIEDUUR
2 jaar dagonderwijs = 120 studiepunten

AFSTUDEERRICHTINGEN
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij:
• musculoskeletale aandoeningen
• neurologische aandoeningen
• inwendige aandoeningen
• kinderen

WERKMETHODEN
• hoorcolleges, practica, lezingen, klinische stages en wetenschappelijke
stage die resulteert in masterproef
• elektronische leeromgeving

EXAMENSPREIDING
semestersysteem

WAAROM REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE
STUDEREN AAN UHASSELT?
WE WERKEN
MET JOUW
COMPETENTIES!

PRACTISE MAKES
PERFECT

1

Als kinesitherapeut is het uiteraard
uitermate belangrijk dat je alles
weet over het bewegingsapparaat
van het menselijk lichaam en alle
andere stelsels die dit aansturen.
Daarom wordt je ook al vanaf het
eerste begin ondergedompeld in
kinesiologie, fysiologie en anatomie.
Maar naast goede beroepsgebonden
kennis en vaardigheden, ben je als
kinesitherapeut ook hulpverlener.
Daarom zijn competenties als een
goede communicatie, multidisciplinair
samenwerken en wetenschappelijke
onderbouwde hulp verlenen minstens
zo belangrijk. Bij ons worden deze
competenties, net zoals ook de
psychosociale en ethische aspecten
van het beroep, vanaf de start
aangeleerd. Zo leren wij jou op tot de
kinesitherapeut anno 2020!

VERSCHILLENDE
STAGEVORMEN
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Naast de inhoudelijke (theoretische)
achtergronden leer je ook heel wat
klinisch-therapeutische vaardigheden.
Zo leer je bij ieder theoretisch
vakgedeelte simultaan de nodige
praktijkvaardigheden en dit in kleine
groepjes onder voortdurende begeleiding.
Door in kleine groepen via casussen
oplossingen te zoeken voor kinesitherapeutische problemen, leer je zowel
zelfstandig werken als samenwerken.
Een tegenstelling? Integendeel! Precies
door de juiste communicatievaardigheden te ontwikkelen en deze
dan te combineren met de opgedane
wetenschappelijke en theoretische
informatie, word je die professionele,
multidisciplinaire kinesitherapeut die
iedereen zoekt!

Een kinesitherapeut beschikt in de
eerste plaats over een uitstekende
praktische expertise. Tijdens de
opleiding trek je dan ook actief naar
het werkveld: in je bachelorjaren zijn
er diverse kijkstages, in je masterjaren
volgen de ‘echte’ stages. Tijdens het
eerste masterjaar proef je van stages in
de verschillende subdomeinen, in het
tweede masterjaar maak je een keuze
en specialiseer je je verder door een
verdiepingsstage in dit domein. Deze
stages zorgen er niet alleen voor dat
je je therapeutische knowhow inoefent
en perfectioneert, maar bieden je ook
een blik op de wereld waarin je als
kinesitherapeut terechtkomt.

MASTER
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
1STE MASTERJAAR:
gemeenschappelijk voor alle afstudeerrichtingen
Gemeenschappelijke
vakken

Verdiepende
keuzevakken

Verbredende
keuzevakken

Omnistage:
algemeen
vormende stage

2DE MASTERJAAR:
per afstudeerrichting
Verdiepende
vakken

Verdiepende
stage

3

Masterproef,
deel 2

Masterproef,
deel 1

PROGRAMMA EERSTE MASTER

1
EERSTE MASTERJAAR
REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

GEMEENSCHAPPELIJKE
OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

K/V

Gezondheidszorg: beleid en ethiek

3

V

Meetmethoden en experimenteel design

4

V

Fysiotechniek

3

V

Gevorderde principes in de musculoskeletale
revalidatie

3

K

Inspanningsfysiologie

3

K

Neurowetenschappen en best practice in
neurorevalidatie

3

K

Recente inzichten in onderzoek en behandeling
van kinderen en jongeren met milde motorische
aandoeningen

3

K

Technologie in de revalidatie

3

K

Biomechanica en bewegingsanalyse in de sport

3

K

Organizational behaviour

3

K

Studium Generale

3

K

North-South

3

K

Ondernemerszin

3

K

Bouwstenen van ondernemerschap

3

K

Big data in life sciences

3

K

Wetenschappelijke stage en masterproef

10

V

Omnistage 1

14

V

Omnistage 2

14

V

TOTAAL

60

ALGEMEEN VORMENDE VAKKEN

OPLEIDING SPECIFIEKE VAKKEN

VERBREDENDE VAKKEN

STAGES

V: verplicht opleidingsonderdeel
K: keuze opleidingsonderdeel
Uit het keuzepakket (opleiding specifieke en verbredende
vakken) dien je voor 12 SP keuze-onderwijs op te nemen
waaronder minimum 3 opleiding specifieke vakken.
Onder voorbehoud van curriculumwijzigingen.

De meest recente informatie over de opleiding vind je op de
www.uhasselt.be/revalidatiewetenschappen-en-kinesitherapie
en studieprogramma op www.uhasselt.be/studiegids.

PROGRAMMA TWEEDE MASTER
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AFSTUDEERRICHTING TE KIEZEN UIT:

TWEEDE MASTERJAAR

REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE
BIJ MUSCULOSKELETALE AANDOENINGEN

REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN
Beroepsorganisatie en juridische aspecten

SP
4

Wetenschappelijke stage – masterproef deel 2

14

Verdiepende stage

21

SP
21

Advanced practical skills in musculoskeletal
rehabilitation

5

Clinical reasoning and communication in complex
musculoskeletal disorders

6

Keuzeopleidingsonderdelen:
Selected topics in manual therapy

6

Selected topics in musculoskeletal pathology and
manual therapy including screening

4

OF
Selected topics in sports physical therapy

6

Selected topics in musculoskeletal pathology and sports
physical therapy including screening

4

REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE
BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN

21

Neuroscientific aspects of neurological rehabilitation

4

Clinical neuropsychology in neurological rehabilitation

3

Physiotherapeutic theory and practice for
neurological rehabilitation

8

Rehabilitation technology

3

Evidence-based practice case report

3

REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE
BIJ KINDEREN

21

Neurological aspects of rehabilitation in children

7

Orthopedic and biomechanical aspects of rehabilition in
children

4

Evidence based clinical reasoning in paediatric rehabilitation: case studies

3

Cardiovascular, Respiratory and
Metabolic Aspects of Rehabilitation in Children

3

Rehabilitation of Mild Motor Problems
in Children with Developmental Disorders

4

REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE
BIJ INWENDIGE AANDOENINGEN

21

Rehabilitation of Cardiovasculaire Disorders

3

Rehabilitation of Respiratory Disorders

3

Rehabilitation of Metabolic Disorders

3

Rehabilitation of Oncological Disorders

3

Rehabilitation of Cardiovascular, Respiratory or
Metabolic Disorders in Children

3

Rehabilitation of Critically III Patients

3

Capita Selecta in Rehabilitation of Internal Disorders

3

TOTAAL

Extracurriculair keuzevak: Business planning (3SP)
Onder voorbehoud van curriculumwijzigingen.

60

AFSTUDEERRICHTINGEN

Revalidatiewetenschappen
en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen
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In deze afstudeerrichting verwerf je gevorderde inzichten in het onderzoek en de behandeling van patiënten
met complexe musculoskeletale aandoeningen. Je maakt
hier zowel kennis met aspecten van de manuele en
sportkinesitherapie als met de nieuwste procedures uit
de traumatologie, orthopedie, reumatologie en sportgeneeskunde. Ook het emotionele en sociale aspect
van chronische musculoskeletale aandoeningen krijgt je
aandacht, om zo na vijf jaar als volleerd MSK-kinesitherapeut te denken en te handelen!

Revalidatiewetenschappen
en kinesitherapie
bij kinderen
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In deze afstudeerrichting verwerf je inzichten in het
onderzoek en de behandeling van kinderen en jongeren met problemen in het bewegend functioneren. Zo
specialiseer je je onder meer verder in ontwikkelingsstoornissen en milde en ernstige motorische aandoeningen. De revalidatie van deze kinderen omvat vaak
een leeftijdsspecifieke en multidisciplinaire benadering,
die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Je
studeert af als pediatrisch kinesitherapeut met kennis
van het klinische redeneren en het opstellen van revalidatieprogramma’s.

Revalidatiewetenschappen
en kinesitherapie bij
neurologische aandoeningen
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In deze afstudeerrichting verwerf je gevorderde inzichten in de revalidatie van diverse neurologische aandoeningen. Je verdiept je zowel in gespecialiseerde kennis
met betrekking tot onder meer de neuroanatomie en
-fysiologie als in de nieuwste behandelingsconcepten voor
neurologische aandoeningen. Daarnaast is er onder
meer aandacht voor revalidatietechnologie (robotica),
orthesen, bracing en incontinentieproblematieken. Deze
verworven gespecialiseerde kennis stelt je in staat om
zowel klinisch onderzoek uit te voeren als adequate
behandelingsprogramma’s op te stellen.

Revalidatiewetenschappen
en kinesitherapie bij
inwendige aandoeningen
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In deze afstudeerrichting ga je je verder verdiepen in de
revalidatie van cardiovasculaire, pulmonale en metabole ziektebeelden. Onze huidige maatschappij wordt
immers steeds meer geconfronteerd met ziektebeelden
zoals obesitas, diabetes, cardiovasculaire ziekten… Binnen dit domein speelt ook de kennis van de inwendige
geneeskunde (cardiologie, pneumologie…) een rol. Na
het voltooien van deze opleiding kun je zowel theoretisch als praktisch effectieve revalidatieprogramma’s
uitwerken voor deze patiënten.

Deze afstudeerrichtingen worden georganiseerd in samenwerking
met KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Vrije
Universiteit Brussel.

UHASSELT
KNOWLEDGE IN ACTION

TOELATINGSVOORWAARDEN
RECHTSTREEKS

Via een academische bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

VIA EEN
VOORBEREIDINGSPROGRAMMA

Er wordt een voorbereidingsprogramma aangeboden
voor academische bachelors / masters in de lichamelijke
opvoeding en bewegingswetenschappen.

VIA EEN SCHAKELPROGRAMMA

Er wordt een schakelprogramma aangeboden voor graduaten in de kinesitherapie.
De meest recente informatie over de opleiding vind je
op www.uhasselt.be/revalidatiewetenschappen-en-kinesitherapie. Ook vind je de vakbeschrijvingen van dit studieprogramma op www.uhasselt.be/
studiegids.
			
Mocht je willen inschrijven met een andere vooropleiding,
dien je individuele goedkeuring aan te vragen bij de
examencommissie master in de revalidatiewetenschappen
en kinesitherapie.

BEROEPSKEUZES
REVALIDATIEWETENSCHAPPEN
EN KINESITHERAPIE
KINESITHERAPEUT BINNEN:
* EEN ZELFSTANDIGE PRAKTIJK OF GROEPSPRAKTIJK*
* EEN REVALIDATIECENTRUM
* EEN ZIEKENHUIS

Meer info of inschrijven
Hanne Bastiaens

* EEN SCHOOL VOOR BIJZONDER ONDERWIJS
ONDERZOEKSMEDEWERKER OF DOCTORAATSBURSAAL

hanne.bastiaens@uhasselt.be
011 26 93 26

* Voor het uitoefenen van je job in een zelfstandig statuut dien je
een RIZIV-nummer aan te vragen.

www.uhasselt.be/studiegids
www.uhasselt.be/inschrijven

Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | BE 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek | Agoralaan Gebouw D | BE 3590 Diepenbeek
Tel. 011 26 81 00 | studentenadministratie@uhasselt.be
www.uhasselt.be

