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10. Wat drinken in het Grand Café 
Met je OWG groepje nog nakletsen in het Grand 
Café op de hogeschool. Dat schept een band!

9. SLB Mentorles
Iedere student krijgt een docent als mentor, 
waaraan je veel kunt vragen. Ook voeren jullie 
regelmatig gesprekken over je studievoortgang.  

8. VT Testen kracht en mobiliteit
Hoe test je de kracht van het bovenbeen? Hoe 
ver kan de knie buigen en strekken? Maar ook; 
hoe let je op je eigen houding? Goed voorbereid 
begin je aan deze vaardigheidstraining.

4. Werkcollege Richtlijnen
In dit werkcollege leer je aan de slag te gaan met richt-
lijnen. Zo kun je onderbouwd en met wetenschappelijk 
bewijs je fysiotherapeutische behandelplan maken.

5. VT Communicatie
Hoe voer je een goed gesprek met een patiënt? Welke gesprekstechnieken 
kun je gebruiken? Dit leer je in deze vaardigheidstraining (VT).

6. HC Zenuwstelsel
Met je ogen dicht, kun je toch blijven staan en zelfs 
lopen. Hoe kan dit? Hoe krijgt je brein een idee van  
‘de buitenwereld’? Maak kennis met het zenuwstelsel!

7. BOEF
Perfectioneer je skills door te oefenen.  
BOEF staat voor: begeleid oefenen.  
Onder begeleiding van een docent kun je dit 
moment gebruiken om goed te oefenen. 

3. OWG Hoe blijven mijn botten bij elkaar?
Hoe kan een mens bewegen terwijl toch alle botten keurig bij  
elkaar blijven? Wat is stabiliteit? Dit soort vragen bespreek je met  
12 studenten in een onderwijsgroep (OWG). Samen kom je er wel uit.

2. Vaardigheidstraining Anatomie
Deze week: het articulatio talocruralis. Weet je al wat dit is?  
En hoe je dit kunt voelen? Inspecteren en palperen leer je in deze 
vaardigheidstraining! Aan de slag dus!

1. Hoorcollege fysiotherapeutisch handelen
Hoe ziet de behandeling eruit bij een patiënt 
met enkel klachten? Wat vraag je? Wat test je? 
En natuurlijk... hoe behandel je? Dit leer je in 
het hoorcollege!
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