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Voorwoord 
Belevingen, ontwikkelingen & ervaringen gezien vanuit de 
fysiotherapiewetenschap 
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Beste SF-er, 

Voor u ligt het eerste exemplaar van FW Geluiden. 

Een column in de vorm van een nieuwsbrief. In FW 

Geluiden zullen zowel studenten, alumni, 

onderzoekers, beleidmakers, docenten FW 

ervaringen, belevingen of interessante ontwikkelingen 

delen die zij meemaken in  hun ‘wereld van 

fysiotherapiewetenschap’.   

Voor de totstandkoming van FW Geluiden is er een 

commissie in het leven geroepen. Deze commissie 

zal op zoek gaan naar gastschrijvers. Het streven is 

om ongeveer elke 3 maanden een column uit te 

geven. Er wordt nog gezocht naar twee commissie-

leden. 

Fysiotherapiewetenschap (FW) is een gevarieerd 

vakgebied. Het doel van de FW Geluiden is om; 

- het blikveld te vergroten bij FW-ers i.o. door zicht te 

geven in de verschillende kanten van het vakgebied,  
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- om leden (enigszins) op de hoogte te houden van 

leuke ervaringen, meningen en (toekomst) plannen 

van andere personen binnen het vakgebied, 

- en om uiteindelijk een grotere verbondenheid te 

initiëren tussen student en alumni, als ook tussen 

alumni en andere leden van SF onderling.  

Veel plezier met het lezen van FW Geluiden! 

Marlous Buining 

Initiatiefnemer FW Geluiden 
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Van de voorzitter. 
Een kort levensverhaal en blik op de toekomst  
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Het bestuur van SF is trots dat de redactie nu de 

eerste FW Geluiden uitbrengt. Huidige ontwikkelingen 

en plannen voor de toekomst evenals ervaringen van 

onze leden en andere geïnteresseerden komen hierin 

aan bod. 

Onze geschiedenis vormt ons tot de vereniging die 

wij vandaag de dag zijn. Voor alle nieuwe, jonge en 

niet meer zo nieuwe en jonge leden lijkt het me 

gepast een korte terugblik te geven op het leven van 

SF. 

Professor dr Paul Helders is als geestelijk 

vader de grote inspirator in de 

beginjaren van de opleiding 

geweest. De dagelijkse leiding 

kwam bij de al even gedreven 

dr Nico van Meeteren die 

opleidingscoördinator werd. 

De eerste groep studenten 

begon in 2002 aan een 4-

jarige opleiding 

Fysiotherapiewetenschap. Na 

invoering van de BaMa structuur 

werd dit terug gebracht naar 3 jaar, 

waarin een één jarige pre-master.  

De studenten van de eerste lichting waren gedreven 

om naast het studeren ook een studievereniging op te 

zetten. De toentertijd opgestelde doelstellingen 

gelden nog steeds: netwerk tussen studenten en 

masters in binnen- en buitenland stimuleren, in 

onderzoek geïnteresseerde 

fysiotherapiewetenschappers ondersteunen en het 

vak FW meer bekendheid geven. In februari 2004 is 
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Scientia Fundus opgericht. De vereniging was 

geboren. Nadat in 2006 de eerste FW’ers 

afstudeerden is de alumnicommissie opgericht. 

In 2006 werd de opleiding geaccrediteerd en kreeg 

officiële erkenning als wetenschappelijke Master 

opleiding. Voor alle studenten, maar zeker ook 

voor de studievereniging was dit een belangrijke 

mijlpaal. Vanaf dat moment was FW een 

wetenschappelijke opleiding die zijn vaste plaats 

binnen de UU had ingenomen. In het najaar van 

2009 werd dr M. Kluijtmans de nieuwe 

directeur van de opleiding.  

In die eerste jaren werden er 

masterclasses, debat en 

meet the expert 

georganiseerd. Het 

debat over de kloof 

tussen praktijk en 

onderzoek en over 

marktwerking in de zorg 

waren levendige 

bijeenkomsten waar stevig 

gedebatteerd werd.  

In 2008 heeft een herziening van de statuten plaats 

gevonden de studievereniging is toen gefuseerd 

met de alumnicommissie. Interessante 

onderwerpen waren zowel voor studenten als 

alumni interessant en netwerken tussen FW’ers 

zouden zich dan makkelijker kunnen ontwikkelen 

was de gedachte. Na het zeer inspirerend 

lustrumcongres in 2009 wordt nu 2-jaarlijks een 

congres georganiseerd. Er worden al plannen 
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gemaakt voor het volgende congres voor de zomer van 2012. In maart 2011 vond een geslaagde alumnidag 

plaats waarbij we gebrainstormd hebben over hoe jonge onderzoekers te ondersteunen bij opstarten van 

eigen onderzoek. Dit leidde tot een nieuwe commissie die nu kijkt hoe deze ondersteuning vorm te geven. 

De intensieve samenwerking met de opleiding is altijd blijven bestaan. Alumni zijn nu welkom bij de colleges 

van Health Science Today (HST). Bij de HST geven toonaangevende wetenschappers uit binnen en 

buitenland college over een gezondheidszorg gerelateerd onderwerp. De eindejaarsborrel wordt nu veelal 

georganiseerd in samenwerking met de studenten na het debat in het 1e masterjaar.  

Ook het sociale aspect en het netwerken tussen de studenten van de verschillende jaren blijft een van de 

speerpuntactiviteiten van SF. Er worden nu jaarfoto’s gemaakt en dit jaar is er gekanood en gedineerd om het 

nieuwe studiejaar in te luiden. Zie het verslag elders in FW Geluiden.  

Door meer samenwerking met de andere studieverenigingen binnen de faculteit geneeskunde en KGW 

zoeken we naar gemeenschappelijke interesses en gemeenschappelijke belangen om onze krachten te 

bundelen. In samenwerking met Verpleegwetenschappen gaan we dit jaar een docent voordragen voor de 

docentenprijs. 

Vanuit het bestuur zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. We hebben het gereedschap in handen 

om verder te werken aan de wetenschappelijke ontwikkeling van ons vak. Als studievereniging dragen we ons 

steentje bij in de manier waarop we deze klim gaan aanpakken. Een congres volgend jaar, een commissie die 

jonge onderzoekers gaat ondersteunen door bv relevante workshops te organiseren. Een website die verder 

zal worden uitgebouwd om als communicatiemiddel tussen alle FW’ers te fungeren. Het bestuur Gaat in 

september een dag “de hei op” om doelstellingen voor 2011-2012 te bepalen en plannen te maken. 

Houd daarom de mailtjes en deze FW berichten in de gaten en discussieer mee op het forum. Nog beter is u 

aan te melden voor een functie in het bestuur of in een commissie om actief bij te dragen aan onze verdere 

beklimming van de wetenschappelijke wereld. 

Tot gauw, Caroline sickler 

 

(Vervolg) 

Caroline Sickler 
Voorzitter Scientia 
Fundus 
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‘Eindelijk een vak’ 

Door Manon Kluijtmans 

1

Sommige mensen hebben een echt vak. Journalist, 

bakker, leraar. Dat maakt me altijd een beetje 

jaloers. Heerlijk uit te leggen aan kinderen en op 

feestjes. Een journalist schrijft de krant die je elke 

dag in handen houdt, de bakker bakt het brood dat 

je - al lezende in de krant - probeert te smeren voor 

je kinderen. Daarna breng je diezelfde kinderen naar 

school waar ze les krijgen van een leraar.  

Maar koos ik voor iets tastbaars? Nee, ik ging 

medische biologie studeren, promoveren in de 

medische beeldverwerking, en daarna specialiseren 

in de epidemiologie. Alle drie even onuitsprekelijk, 

en verdraaid moeilijk uit te leggen aan een leek wat 

je zoal de hele dag doet.  

Toen ik ruim een jaar geleden naar het 

masterprogramma Fysiotherapie-wetenschap (FW) 

kwam als opleidingsdirecteur Klinische 

Gezondheidswetenschappen voelde ik 
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veel herkenning en verwantschap met jullie, 

als studenten en alumni, in de enorme motivatie zich 

de kunst van het wetenschappelijk onderzoek 

opzetten, uitvoeren en interpreteren eigen te maken 

en zodoende de zorg vooruit te helpen. Jullie, 

studenten en alumni fysiotherapieweten-

schap, zagen en zochten de meerwaarde die een 

academische opleiding kan bieden. Met resultaten 

die minder tastbaar zijn dan bij direct patiëntcontact, 

maar uiteindelijk zeker niet minder waardevol voor 

diezelfde patiënt.  

Tegelijkertijd is er een heel groot en belangrijk 

onderscheid tussen jullie en mij. En ik zou zeggen 

hou dat vast en koester het, want het is echt zeer 

waardevol. Die meerwaarde is jullie verbondenheid 

met jullie vak. Ik merk een enorme drive om niet 

zozeer de zorg als abstract begrip, maar juist 

specifiek de fysiotherapie vooruit te helpen. Om jullie 
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mooie vak een stevig 

wetenschappelijk fundament te 

geven, om beter, efficiënt en 

doelmatig te werken.  

 

 

 

 

 

 

Zoals jullie weten wordt in het 

onderwijs nauw samengewerkt met 

verplegingswetenschap (VW). En 

dat heeft in mijn ogen absoluut 

meerwaarde, het is een eerste 

stap naar multidisciplinariteit 

waarmee zowel in onderzoek als 

zorg nog veel winst te behalen is. 

Maar tegelijkertijd is het heel 

belangrijk die zorg van binnenuit te 

kennen en je bewust te zijn van de 

rol van een discipline binnen die 

zorg.  

We kiezen dus als opleiding ook 

heel nadrukkelijk voor een apart 

masterprogramma FW, met 

specifieke onderdelen voor de 

aankomend fysiotherapie-

wetenschappers, maar ook 

gezamenlijk met VW aangeboden 

onderdelen waarin generieke of 
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multidisciplinaire aspecten aan bod 

komen.  

Jullie, als studenten en alumni, 

hebben unieke profielen met jullie 

dubbele opleiding: zowel 

fysiotherapeut als wetenschapper.  

Het geeft je inzicht om de juiste 

onderzoeksvragen te stellen, met 

relevantie voor de praktijk. En het 

zorgt dat je onderzoeksresultaten 

goed kunt vertalen naar de praktijk 

en dat je zowel in uitvoering van 

onderzoek als implementatie van 

resultaten een goede gesprek-

partner bent voor de medewerkers 

in de zorg, of een goede 

docent voor opleidingen in die 

zorg. Je spreekt dezelfde taal.  

Maar belangrijkst van alles, het 

geeft je roots. Te weten waarvoor 

je het doet.  

En ik, ben ik jaloers op jullie 

vakverbondenheid? Nee, want ik 

5

heb sinds mijn start als 

opleidingsdirecteur eindelijk ook 

een vak. Mijn jongste dochter zei, 

met een zucht van opluchting 

omdat ze eindelijk snapt wat ik zoal 

de hele week doe, “Mama nu ben 

je directeur. Nu ga je dus in een 

pak naar je werk”. 

 

 

Graag bedanken wij Manon voor 

de bereidheid om deze eerste 

column te schrijven.  

 

Manon Kluijtmans 
 
Opleidingsdirecteur 
KGW 
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Op 9 september gingen de SF-ers voor het eerst per 

kano’s te water. Premasterstudent Merijn geeft u een 

kleine impressie van haar eerste studieweken en deze 

geslaagde dag!   

Een nieuwe periode is aangebroken. Nieuwe studie, 

nieuwe roosters, nieuwe mensen, nieuwe docenten, 

een nieuwe plek. Vol verwachting startte ik 2 

september met de opleiding Klinische 

Gezondheidswetenschappen. Vooral leuk om weer 

een hoop nieuwe mensen te leren kennen. Wat doen 

ze allemaal, welke achtergronden hebben ze, wat zijn 

hun beweegredenen om de studie te starten, maar 

vooral: met wie ga ik de komende drie jaar een 

intensieve, maar ook leuke tijd tegemoet? 

Genoeg redenen om me aan te melden voor de 

kanotocht en het diner dat werd georganiseerd door 

Scientia Fundus. De kans om in een korte tijd mensen 

te leren kennen op een leuke, laagdrempelige manier.  

Een aantal mensen uit de premaster, maar ook veel 

ouderejaars en alumni waren aanwezig. De kanotocht 

was, ondanks mijn vrees in het water "gedoopt" te 

worden, heel gezellig! Grappig is dat je ineens met 

iemand in een kano zit die je niet kent. Leuk om 

De eerste studieweken 
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iemand op deze originele manier te leren 

kennen. Samenwerken is uiteraard de sleutel om 

een kanotocht succesvol af te ronden en zo min 

mogelijk nat te worden... Helaas zat ik niet in de 

kano waar de biertjes verstopt lagen! Volgend 

jaar neem ik wijn mee;-) Kortom, een leuke tocht 

waar we veel hebben gelachen en een stukje 

mooi Utrecht hebben gezien. 

  

Het diner volgde daarop waar we werden 

verwelkomd door Caroline Stickler, de voorzitter 

van Scientia Fundus. Leuk te horen hoe 

enthousiast iedereen is en hart heeft voor de 

ontwikkeling binnen de wetenschap. Daarnaast 

is het leuk te zien hoe iedereen makkelijk met 

elkaar kletst over vanalles, zowel over werk als 

over privedingen. Het diner werd nog 

kleinschalig voortgezet in de vorm van een borrel 

op het Wed, het gezellige terras aan de Oude 

Gracht. Ik vond het een geslaagde avond en heb 

genoten van alle nieuwe indrukken en 

gezelligheid. Zeker de moeite waard om mee te 

maken en een stimulans om vaker naar een 

borrel te gaan! 

 

Door Merijn Seuren 

premasterstudent 
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Vacatures 
 

Aankomende activiteiten 
September  

30-09 Health Science Today & Mebius Kramer Lezing door prof. Dr. Tiny Jaarsma van de 

Linkopinguniversiteit te Norrkoping Zweden. Bekende spreker op het gebied van cardiologie. Aanwezig 

zijn om 15.15u, Blauwe Collegezaal, UMC Utrecht. 

Oktober 

11-10 Algemene ledenvergadering (ALV) vanaf 20:00u, Skype, aanmelden via voorzitter@scientiafundus.nl 

Details van bovenstaande activiteiten vindt u op www.scientiafundus.nl 

Met dank aan: Manon Kluijtmans, Merijn Seuren en Ragna van der Giessen 

Eindredactie: Marlous Buining 

Contactgegevens: m.buining@scientiafundus.nl  

©Scientia Fundus. 2011 Alle rechten voorbehouden. FW Geluiden is een initiatief van Scientia Fundus, studievereniging 
voor Fysiotherapiewetenschap, Klinische Gezondheidswetenschappen, Universiteit Utrecht 

 

Bestuurslid Activiteitencommissie 

Ben jij creatief, (pre-)master student FW en 

draag jij de fysiotherapiewetenschap een 

warm hart toe? Meld je dan aan voor de 

functie als bestuurslid van de 

Activiteitencommissie binnen Scientia 

Fundus! Stuur een mailtje naar het bestuur 

(Caroline Sickler) en leg uit wie je bent! Wij 

nemen dan spoedig contact op! 

Commissielid FW Geluiden 

Vind u het leuk om mee te denken of heeft u 

een bepaalde visie over onderwerpen voor FW 

geluiden? Dan zijn wij opzoek naar u!! 

Scientia Fundus zoekt leden voor FW Geluiden.  

Als commissielid denkt u na over en doet mee 

aan de inrichting en  uitvoering van FW 

geluiden. Eigen input en ideeën zijn van harte 

welkom! Voor meer informatie, vragen of 

aanmelding kunt u terecht bij Marlous Buining  


