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Deze Master leidt studenten op tot bekwame orofaciale fysiotherapeuten die vanuit 
hun rol in de eerste-, anderhalve-, tweede- of derdelijnszorg, duurzaam verantwoorde 
diagnostiek en interventies uitvoeren. Essentieel is de voorwaardelijke kennis van 
anatomie, biomechanica, pathologie en pathofysiologie. Ook de samenwerking met andere 
(medische) specialismes binnen en buiten de fysiotherapie speelt een belangrijke rol.

Opbouw

Modules Kauwstelsel en Tandheelkunde
In deze modules staat temporomandibulaire disfunctie (TMD) en orofaciale pijn centraal. 
Aan bod komen diverse vormen van TMD waaronder TMD-pijn en artrogene TMD, maar 
ook bruxisme, psychosomatiek, dentale pijn en tandheelkunde.
Modules Neurologie
In deze modules worden gezondheidsproblemen op basis van neurologische problematiek 
besproken en verdiep je je neurologische achtergrondkennis. Voorbeelden zijn Facialis 
parese, Trigeminus neuralgie en hoofdpijn. Deze achtergrondkennis is voorwaardelijk voor 
adequate differentiaal diagnostiek en indicatiestelling voor therapie.
Modules KNO
Bij deze modules ligt de focus op onder andere duizeligheid, tinnitus en gehoorproblemen. 
De differentiaal diagnostiek is hierbij essentieel om te bepalen wat binnen het domein van 
de orofaciaal fysiotherapeut hoort, en wat niet.
Modules Chirurgie en Oncologie
In deze modules staat de nazorg bij oncologie, traumatologie en chirurgie centraal. We 
gaan in op de behandeling van ontstane bewegingsstoornissen om de functies en kwaliteit 
van leven van deze patiënten te optimaliseren. Een belangrijk onderdeel vormen disfuncties 
van het kauwstelsel en de nek-schouders regio als gevolg van hoofd-halsoncologie en de 
behandeling daarvan. Problematiek betreft hier bijvoorbeeld lymfoedeem, fibrosering van 
verschillende weefsels in het bestralingsgebied, kauw-/slik-/spraakproblemen, en nek- en 
schouderdisfuncties. Er wordt daarom ook kennis opgedaan van de verschillende medische 
interventies bij hoofd-hals oncologie.

Onderscheid jezelf door
✔	 Uitgebreide en specifieke kennis van (musculoskeletale) problematiek van de 
 hoofd-hals regio
✔ Het kunnen toepassen van complexe vaardigheden voor het diagnosticeren en 

behandelen van musculoskeletale, neurologische en fysiologische functiestoornissen 
van de hoofd-hals regio

✔ Een hoog niveau van geavanceerd klinisch redeneren voor het analyseren van 
complexe gezondheidsproblemen in de hoofd-hals regio

✔ Het kunnen signaleren en analyseren van klinische en wetenschappelijke vraagstukken 
door middel van Evidence Based Practice (EBP) en Practice Based Evidence (PBE)

✔ Het kunnen diagnosticeren en behandelen van patiënten met complexe 
gezondheidsproblemen in de hoofd-hals regio in de eerste-, anderhalve- en 
derdelijnszorg

MASTER
OROFACIALE FYSIOTHERAPIE *

Reguliere Master
Duur: Driejarig deeltijdprogramma
Doelgroep: Algemeen fysiotherapeuten
Diploma: Master of Science
Locatie: Amersfoort, SOMT University 
of Physiotherapy
Contactdagen: Donderdag, eens per 
twee weken
Extra: Snijzaalonderwijs
Stage
Belasting: 13-16 uur per week
EC: 90 punten
Toelating: Bachelor diploma 
Fysiotherapie

Versnelde Master
Duur: Tweejarig deeltijdprogramma
Doelgroep: Fysiotherapeuten met 
Master diploma
Diploma: Master of Science
Locatie: Amersfoort, SOMT University 
of Physiotherapy
Contactdagen: Donderdag, eens per 
twee weken
Extra: Snijzaalonderwijs
Stage
Belasting: 13-16 uur per week
EC: 60 punten
Toelating: Master diploma Fysiotherapie 
of relevante opleiding
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* onder voorbehoud van accreditatie


