
Dierfysiotherapie 

 
Hoe wordt je dierfysiotherapeut?: 

 

Middelbare school: havo of vwo of na de mavo een afgeronde MBO-opleiding 

Vervolgens: HBO-fysiotherapie (humane fysiotherapie=-fysiotherapie voor mensen), dit is op 

diverse plaatsen in Nederland te volgen en duurt 4 jaar. 

Daarna: zodra de opleiding tot humaan fysiotherapeut is afgerond kun je de post HBO-

opleiding dierfysiotherapie te Barneveld volgen. Dit duurt circa 2 jaar. 1 dag per week wordt 

er les gegeven, verder is het zelfstudie. 

Ervaring met honden en vooral met paarden is ten sterkste aan te bevelen. Ook het kunnen 

rijden en longeren is een groot voordeel. 

Er is géén andere, kortere weg om dierfysiotherapeut te worden dan hierboven beschreven! 

 

Het werk als dierfysiotherapeut. 

 

Er is slechts een handje vol dierfysiotherapeuten dat het beroep fulltime uitoefent. De overige 

dierfysiotherapeuten werken als humaan fysiotherapeut en behandelen daarnaast enkele 

dieren. Als dierfysiotherapeut ben je zelfstandig ondernemer. Dit heeft zowel voor als 

nadelen. Veel vrijheid, maar weinig zekerheid.  De meeste dierfysiotherapeuten behandelen 

op locatie,  soms wordt er ook op een dierenkliniek behandeld. 

Het is een erg mooi beroep, waarmee je hele mooie resultaten kunt boeken. Fysiek  kan het 

soms best zwaar zijn en het kent meer risico’s dan een kantoorbaan.  Een goede gezondheid is 

belangrijk voor een dierfysiotherapeut. De verdiensten zijn goed, maar je zult er niet rijk van 

worden. 

 

Stages 

 

Tijdens de post-HBO opleiding dierfysiotherapie krijg je de gelegenheid stage te lopen bij 

dierfysiotherapeuten. Dit zijn enkele, hele dagen die georganiseerd worden door de opleiding 

en een van te voren bepaald aantal behandelingen bij een fysiotherapeut in de regio. 

Ik ben zelf stagebegeleider-paard voor de opleiding in Barneveld, maar kan helaas daarnaast 

op dit moment geen ‘snuffelstages’ accepteren, hoewel ik regelmatig verzoeken daartoe krijg. 

Voor het ‘snuffelen’ aan het beroep verwijs ik je door naar de open dag van de opleiding in 

Barneveld. Kijk voor meer informatie op de site van de beroepsvereniging voor 

dierfysiotherapeuten: www.nvfd.nl 

 

Conclusie: 

 

Dierfysiotherapie is een prachtig beroep. Het werken met dieren en hun eigenaren kan enorm 

veel voldoening geven.  Het is echter niet eenvoudig om fulltime als dierfysiotherapeut aan de 

slag te kunnen. Als zelfstandig ondernemer heb je veel vrijheid en risico’s. 

De opleiding duurt na de havo, vwo of MBO nog 6 jaar. 

De verdiensten zijn, bij voldoende uren, goed, maar wie rijk wil worden kan beter een ander 

beroep kiezen. 

Kortom: een mooi beroep, maar wel voor de échte liefhebber 

http://www.nvfd.nl/

