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N I E U W E  G E N E R AT I E  F Y S I O T H E R A P E U T E N

Vijf pas afgestudeerde fysiotherapeuten vertellen waarom ze kozen voor de opleiding 

fysiotherapie en wat voor werk ze – in de verdere toekomst – willen gaan doen. 

MITCHELL DE KOSTER

INGO NIJHUIS

Waarom heb je voor fysiotherapie 

gekozen?

“Van kinds af aan wilde ik architect 

worden. Toen ik mijn profi elwerkstuk 

in 6 VWO maakte, bleek dit echter 

niets voor mij te zijn. Ik ben op zoek 

gegaan naar een andere studie door 

interesse- en competentietests te 

doen. Fysiotherapie scoorde hier 

elke keer hoog, waarna ik me er 

meer in ben gaan verdiepen. Het 

leek mij een leuke studie door de 

mix van theorie en praktijk. Met deze oplei-

ding werk je met mensen en help je mensen. Daar haal ik veel 

voldoening uit. Verder vind ik het menselijk lichaam ontzettend interessant.”

Wat vond je het meest interessante vak?

“Anatomie; leren hoe het lichaam in elkaar zit staat voor mij bovenaan. Het is erg 

ingewikkeld, er komt veel meer bij kijken dan alleen spieren en botten leren. Zo is 

bij veel lichamelijke klachten niet duidelijk welke anatomische oorzaken eraan ten 

grondslag liggen. Het lijkt me interessant om hier later onderzoek naar te doen.”

Waar wil je gaan werken?

“In een multidisciplinaire eerstelijnspraktijk. In een dergelijke setting ben ik op dit 

moment gelukkig al werkzaam, bij gezondheidscentrum ProCorpus in Enschede. 

Dat bevalt me erg goed.”

Wil je je ergens in specialiseren?

“Ja, absoluut. Waarin, dat weet ik nog niet. Mijn voorkeur gaat uit naar een 

combinatie van manuele therapie en haptonomie, zodat je met lichaam én geest 

werkt. Daarnaast wil ik in de verdere toekomst onderzoek opzetten en uitvoeren 

om bij te dragen aan kennisvernieuwing.”

Waarom heb je voor fysiotherapie 

gekozen?

“Ik vind dat je eerst kennis moet hebben 

gemaakt met het vak fysiotherapie. Dit 

kun je natuurlijk op meerdere manieren 

doen. Ik heb, geluk bij een ongeluk, 

kennis kunnen maken met het vak, 

doordat ik moest revalideren voor en na 

een voorstekruisbandreconstructie. Ik 

was altijd al geïnteresseerd in het mense-

lijk lichaam, maar door kennis te maken 

met fysiotherapie werd dit versterkt. 

Het menselijk lichaam riep bij mij vragen 

op, waardoor ik meer van het vak wilde 

weten.”

Wat vond je het meest interessante vak? 

“De praktijklessen. In deze lessen werden 

de praktische vaardigheden geoefend, 

maar daarnaast ook, wat ik nóg interes-

santer vond, het klinisch redeneren. 

Vragen zoals “waarom” en “hoe kan het 

dat...” maakten dat ik het vak interessant 

vond en steeds meer wilde weten.”

Waar wil je gaan werken?

“Op dit moment ben ik werkzaam bij 

fysiotherapiepraktijk gezondheidscen-

Waarom heb je voor fysiotherapie gekozen?

“Ik heb gekozen voor het vak Fysiotherapie omdat het 

menselijk lichaam mij fascineert. Tijdens mijn jeugd heb ik 

altijd getennist en momenteel werk ik ook als tennisleraar. 

Hierdoor ben ik vaak in aanraking gekomen met bles-

sures. Ik vind het interessant te weten hoe een blessure 

kan ontstaan en genezen, maar ook hoe blessures voor-

komen kunnen worden. Toen ik mij ben gaan verdiepen in 

de fysiotherapie, kwam ik erachter dat het een veelzijdig 

en ondernemend vakgebied is, dat is iets wat erg bij mij 

past. Ik vind het fi jn om in contact te zijn met mensen en 

hen verder te helpen.” 

Wat vond je het meest interessante vak?

“De vaardigheidslessen, omdat ik bij dit vak de theorie 

kon toepassen in de praktijk.” 

Waar wil je gaan 

werken?

“Ik wil graag in een 

vrijgevestigde praktijk 

werken, omdat je hier 

zeer verschillende 

mensen en aandoe-

ningen tegenkomt. 

Op deze manier blijf je 

leren.” 

Wil je je ergens in specialiseren?

“Ik wil mij graag gaan specialiseren in de manuele 

therapie, omdat je hier nog dieper ingaat op het 

houdings- en bewegingsapparaat.” 

MIRTHE EVERLO
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STEVEN ZWART

IRIS 
VAN DE WEERD
Waarom heb je voor fysiotherapie 

gekozen?

“Vanwege de afwisseling: zoveel 

verschillende mensen, van jong tot 

oud en van een klein letsel tot chro-

nisch ziek. Daarbij heb ik veel inte-

resse voor het bewegingsapparaat.”

Wat vond je het meest interes-

sante vak?

“Sinds mijn afstuderen geef ik zelf 

les op het Saxion. Ik geef aan de 

eerstejaars anatomie in vivo en leerwerkgroepbegelei-

ding (in kleine groepen verschillende stof met elkaar in verband brengen). 

Tijdens mijn studie vond ik de lessen tijdens de grote stages in het laatste jaar 

het meest interessant. Daarbij werd dieper ingegaan op de onderwerpen waar 

ik voor gekozen had. Dit was voor mij ‘interne’ (hart, vaten, longen).”

Waar wil je gaan werken?

“Ik was aanvankelijk uitgeloot voor fysiotherapie en heb eerst een jaar pabo 

gedaan. Vanaf het begin leek mij fysiotherapie en lesgeven een supercombi-

natie. Ik geef nu les en werk in de gehandicaptenzorg, maar een instelling heeft 

voor mij niet per se de voorkeur.”

Wil je je ergens in specialiseren?

“Absoluut! Ik twijfel alleen nog heel erg. Tijdens de opleiding heb ik mij zo 

breed mogelijk in de verschillende richtingen verdiept door stages te lopen en 

projecten te doen. Voor nu vind ik eerst werkervaring opdoen belangrijk voordat 

ik een keuze ga maken. Eerst de basis goed voor je gaat uitbreiden. Mijn voor-

keur gaat wel uit naar osteopathie.” 

Waarom heb je voor fysiotherapie 

gekozen?

“Dit was voor mij de perfecte combinatie 

van mijn passie voor sport en bewegen 

en mijn interesse in de werking van het 

menselijk lichaam. Fysiotherapie was niet 

mijn eerste keuze, maar op aanraden 

van mijn ouders heb ik een aantal dagen 

meegelopen met een fysiotherapeute. 

Na deze meeloopdagen was ik verkocht. 

Tot op de dag van vandaag heb ik geen 

spijt van mijn keuze. Het is een geweldige 

ervaring om samen met patiënten aan 

hun herstel en een betere kwaliteit van 

leven te werken.”

Wat vond je het meest interessante 

vak?

“Orthopedie, vanwege mijn interesse 

voor sportgerelateerde klachten en 

manuele therapie.”

Waar wil je gaan werken?

“Ik werk bij Fysiotherapie ZorgSaam in 

Nijverdal, voor mij de ideale setting. Binnen 

deze eerstelijnspraktijk werk ik samen met 

mensen met verschillende specialismen, 

waardoor je veel van elkaar kunt leren. 

Momenteel werk ik in onze dependance 

in een sportschool en probeer ik, arbeids-

fysiotherapie op te zetten.”

Wil je je ergens in gaan specialiseren?

“Ik wil mij specialiseren tot manueel 

therapeut. Ik heb de Minor Manueel 

Therapeutisch Handelen gevolgd 

aan de HAN in Nijmegen. Binnen de 

eerstelijnspraktijk zie ik veel patiënten 

met rugklachten en als manueel 

therapeut heb je een groter scala 

aan behandelmogelijkheden. De 

masters Bewegingswetenschappen en 

Fysiotherapiewetenschappen vind ik 

interessant vanwege het waarborgen 

van kwaliteit. Daarnaast wil ik actief zijn 

binnen het onderwijs en met een van 

deze masters is dat mogelijk.”

trum Wesselerbrink te Enschede. Dit is 

ook waar ik graag wilde werken, in een 

particuliere fysiotherapiepraktijk. In de 

avonduren ben ik werkzaam als medisch 

fi tnessbegeleidster bij Fysiotherapie 

Langeveld in Mariaparochie.”

Wil je je ergens in specialiseren?

“Mijn voorkeur gaat op dit moment uit 

naar psychosomatische fysiotherapie. 

De invloed van psychische en sociale 

factoren op lichamelijke klachten trekt mij. 

Daarnaast wil ik me graag verder speciali-

seren. Waarin? Dat vind ik op dit moment 

moeilijk om te zeggen. Je eigen visie 

behouden vind ik in elk geval belangrijk, 

dat tekent je als fysiotherapeut, waar je je 

ook in gaat specialiseren.”

Fotogra! e: Wiep van Apeldoorn


