
Beste student, 

Bij het samenstellen van de boekenlijst  hebben we als eerste geprobeerd  om de kosten en het gebruik 
van papier  zo laag mogelijk te houden.  Veel informatie is tegenwoordig digitaal beschikbaar.  

Om die reden  hebben wij als opleiding  fysiotherapie HvA gekozen om het overgrote  deel  van de 
studieboeken digitaal beschikbaar  beschikbaar  te stellen via de BSL Academy Fysiotherapie  HvA 
2017-2018  voor een vast bedrag  per jaar. Wij raden  iedereen  ten zeerste aan de BSL Academy aan te 
schaffen. De BSL Academy is volledig  geïntegreerd  met Moodle,  het online leersysteem van de 
opleiding  fysiotherapie  en je bespaart hiermee  honderden  euro’s  in vergelijking  met de aanschaf  van 
papieren  boeken.  Een bijkomend voordeel  is de mogelijkheid  om studieboeken die  niet verplicht en/ of 
aanbevolen  zijn  te kunnen gebruiken tijdens je studie. De titels van deze boeken vind je op pagina 2 in 
het tweede  kader “extra studieboeken  bij  aanschaf  van BSL Academy opleiding  Fysiotherapie HvA 
2017-2018”.  

In het eerste kader  op pagina 2 “boekenlijst  opleiding  fysiotherapie  HvA 2017-2018”  zie je in de laatste 
twee kolommen voor semester 1 en 2 alle  verplichte (rood) en sterk aanbevolen (oranje)  boeken  voor de 
propedeuse  opleiding fysiotherapie  2017-2018. De verplichte  en sterk aanbevolen boeken  moet je in de 
les beschikbaar hebben,  digitaal  of op papier. Het eerste semester start in september 2017, het tweede 
semester start in februari  2018. In de laatste twee kolommen  staat ook vermeld  of ze beschikbaar  zijn 
via de BSL Academy Fysiotherapie (BSL) en/ of gratis via de bibliotheek van de HvA  (SpringerLink ) en/ 
of dat je sowieso  toch een papieren  versie (Fysiek) moet aanschaffen.  

Je mag natuurlijk  ook gebruik maken  van papieren  boeken. Belangrijk is dan wel je te realiseren  dat 
wij zowel  in de voorbereiding  als in de les gebruik maken van de digitale studieboeken  van de BSL 
Academy Fysiotherapie. Het bestellen  van fysieke studieboeken  is mogelijk bij studystore. 

Zie ook start studiejaar fysiotherapie  voor informatie. 

Vriendelijke groet, 

Het docententeam faculteit gezondheidszorg HvA, opleiding fysiotherapie ‘Stimulus’ 
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https://www.bsl.nl/shop/nieuw-product-42080.html
https://www.hva.nl/bibliotheek
https://student.hva.nl/fysiotherapie/az-lemmas/studenten/faculteiten/fg/start-studiejaar-fysiotherapie/start-studiejaar-fysiotherapie.html?origin=YGkCYXLlTTuBQ%2FHyygiTAQ
http://link.springer.com.rps.hva.nl:2048/search?showAll=false
https://www.studystore.nl/c/boeken-kopen


Boekenlijst opleiding fysiotherapie HvA 2017-2018

Verplicht
Sterk aanbevolen

Boeken Propedeuse
ISBN Titel Druk Jaar uitgifte Semester 1 Semester 2

9789036815819 Diagnostiek in de fysiotherapie 7 2015 BSL
9789036804523 Dynamiek van het menselijk bindweefsel 6 2014 BSL
9789036817752 Fysiologie 8 jul.-17 BSL
9789031350940 Graded Activity 1 2007 BSL
9789036804431 Inleiding in de gerontologie en geriatrie 5 2015 BSL / Springerlink BSL / Springerlink
9789031387328 Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training 3 2016 BSL BSL
9789031394111 Leerboek orthopedie 3 2013 BSL BSL
9789036809382 Vorm en beweging 13 2015 BSL
9789031389940 Elementaire sociale vaardigheden 3 2011 BSL
9789036807609 Evidence based diagnostiek bewegingsapparaat 1 2014 BSL / Springerlink
9789036813471 Ganganalyse en looptraining* 2 mei 2017 BSL
9789031339662 Gezondheidspsychologie voor fysiotherapeut 2 1 2004 BSL BSL
9789036813259 Inspannings- en sportfysiologie 3 2016 BSL
9789031377275 Klinisch redeneren volgens de hoac II 1 2010 BSL
9789031392223 Meten in de praktijk 2 2012 BSL BSL
9789036809658 Segmentale verschijnselen 4 2015 BSL

9789031327300 Spieren (online = 9789031365630) 4 2005 Springerlink

9789059318496 Evidence-Based Practice voor paramedici (online = 9789036808217) 3 2012 Springerlink

9789031379347 Anatomische atlas Prometheus 2 2010 Fysiek Fysiek

9789033462580 Palpatie van het locomotorisch stelsel 2 2007 Fysiek Fysiek
9781455709779 Orthopedic Physical Assesment 1 2014 Fysiek

9789035234536 Anatomie in vivo van het bewegingsapparaat 5 2012 Fysiek Fysiek

9780987246738 Begrijp de pijn 2
9781496339065 ACSM guidelines for exercise testing and prescription 10 2017 Fysiek Fysiek

9789031399031 Inleiding in evidence based medicine 4 2014 BSL BSL

9789058982810 Patiënt gericht communiceren, gids voor de medische praktijk 2 2015 Fysiek Fysiek

9789023250791 Revalidatie voor volwassenen 1 2014 Fysiek
Laptop of tablet Verplicht Verplicht
Hoeslaken 1m90 Verplicht Verplicht

Extra studieboeken bij aanschaf van BSL Academy opleiding fysiotherapie HvA 2017-2018

9789031361694 Bewegingsleer 1 de bovenste extremiteit 2 2009 BSL BSL
9789031361793 Bewegingsleer 2 de onderste extremiteit 2 2009 BSL BSL
9789031361809 Bewegingsleer 3 de romp en de wervelkolom 2 2009 BSL BSL
9789031381203 Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut deel 1 2 2010 BSL BSL
9789031328758 Hemiplegie 2 2001 BSL BSL
9789036813334 Leerboek klinische neurologie 18 2016 BSL BSL
9789031399093 Leerboek medische fysiologie 3 2014 BSL BSL
9789036818056 Neurorevalidatie 4 2016 BSL BSL
9789036810104 Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen 2 2016 BSL BSL
9789036815314 Neurowetenschappen een overzicht 5 2016 BSL BSL
9789036815291 Neurowetenschappen neuropsychologie 4 2016 BSL BSL
9789036816038 Neurowetenschappen pijn 9 2016 BSL BSL
9789031380688 Pijneducatie 1 2010 BSL BSL
9789036815444 Revalidatie bij chronisch obstructieve longziekten 2 2016 BSL BSL
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