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Donderdag 18 juni 16.00 uur - 17.00 uur

Stagebureau Opleiding Fysiotherapie

Hogeschool van Amsterdam 



Agenda

1. Hoe hebben wij de impact van corona op het onderwijs dit huidig studiejaar opgevangen en 

hoe gaat het onderwijs er in semester 1 2020-2021 uit zien? 

Gijs de Waal, teamcoördinator team 3 opleiding Fysiotherapie

2. Welke impact heeft corona op de huidige stages in semester 2 2019-2020 gehad? Welke 

impact hebben de coronamaatregelen voor 2020-2021 en hoe kunnen stages in 2020-2021 

toch zoveel mogelijk doorgang vinden? 

Albertina Poelgeest, coördinator stagebureau opleiding Fysiotherapie

3. Mededelingen vanuit het stagebureau

Ruth van Arendonk en Miki Tromp, medewerkers stagebureau opleiding Fysiotherapie



Hoe hebben wij de impact van corona op het onderwijs 

dit huidig studiejaar opgevangen en hoe gaat het 

onderwijs er in semester 1 2020-2021 uit zien? 

Gijs de Waal, teamcoördinator team 3 opleiding Fysiotherapie



Overzicht semesters en modules Nieuwe Curriculum



Semester 1:  gezondheid en bewegen



Semester 2:  Fysiotherapie bij 

musculoskeletale aandoeningen



Praktijkonderwijs semester 2

Gegeven in fysieke vorm: 

- Onderzoek en behandeling acute enkel

- Onderzoek acute knieklachten

- Onderzoek artrose heup/knie (deels)

Niet gegeven in Fysieke vorm: 

- Behandeling acute knie

- Behandeling artrose heup/knie

- Onderzoek en behandeling ASLRP

- Onderzoek en behandeling nekklachten

- Onderzoek en behandeling SAPS



Oplossingen gericht op praktijkonderwijs semester 2

Extra “stagelablessen” in jaar twee gericht op: 

- Herhaling basisfunctie onderzoek

- Introductie specifieke testen 

- Ketenproblematiek



Semester 3:  Fysiotherapie bij neurologische aandoeningen



Semester 4:  Fysiotherapie bij interne aandoeningen



Praktijkonderwijs semester 4

1e 50% van het cohort: 

- Hiaten in praktijkonderwijs gericht op onderzoek en behandeling metaboolsyndroom

- Minder praktijkonderwijs gericht op diagnostiek en behandeling SPAV

2e 50% van het cohort: 

- Minder fysiek onderwijs op het gebied van diagnostiek en behandeling longaandoeningen

- Minder fysiek onderwijs op het gebied van diagnostiek en behandeling hartklachten

Gehele cohort: 

- Geen praktijkonderwijs gericht op behandeling oncologische patiënten. 



Oplossingen gericht op praktijkonderwijs semester 4

Stoomcursus in de “herfstvakantie” gericht op praktische vaardigheden hart/vaat/long/onco. 



Jaar 3 en 4

Jaar 3: minor en Senior stage I volgens leerroute

Jaar 4: Senior stage II en Bachelor Thesis volgens leerroute


