
  

Behandeling van contracturen en onderbeenparesen  
met behulp van dynamische orthesen. 

 

 
in samenwerking met 

Symposium:  
Passief Comfort versus Actieve Mobiliteit 
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Doelstellingen 
 

 Inzicht bieden in de meest recente kennis op het gebied van contractuurbehandeling 
 
 Kennis en inzicht bieden in de behandeling van contracturen met behulp van 

dynamische orthesen 
 
 Inzichtelijkheid in de toepassing en het voorschrijven van de juiste orthese bij 

contractuurbehandeling  
 
 De deelnemer heeft kennis en inzicht in de problematiek van verlammingen ter 

hoogte van het enkelgewricht 
 
 De deelnemer heeft kennis van de invloed van de grondreactiekracht op het lopen 

met orthesen 
 
 De deelnemer kent de verschillende fasen van de normaalgang en de problemen in 

de gang die veroorzaakt worden door krachtsverlies 
 
 De deelnemer heeft kennis en inzicht in het gebruik van dynamische enkel-

/voetorthesen, kent de juiste indicaties en contra-indicaties en is in staat op basis van 
deze kennis de juiste productkeuze te maken 

 

 Revalidatie artsen / AIO’s 
 
 Fysiotherapeuten 

 
 Kinderartsen 

 
 
 
 

 
 

Accreditatiepunten voor dit symposium 
zijn aangevraagd bij het VRA en het 
KNGF.  
 
Er zijn geen kosten verbonden aan 
deelname van dit symposium. 

 J. Deckers, voormalig fysiotherapeut 
Adelante zorggroep Hoensbroek 

 
 G. Meys, fysiotherapeut Atrium 

medisch centrum parkstad, 
Adelante zorggroep Hoensbroek 

 
 E. Meijers, C.P.O/ Product Specialist 

Basko Healthcare 
 

 
 

 

LOCATIE HOENSBROEK 

Coördinator: Janine Ploumen 

Zandbergsweg 111 

6432 CC   HOENSBROEK 

Tel:  045 528 22 00 

E-mail:  j.ploumen@adelante-zorggroep.nl 

Doelgroep 
 

Accreditatie 
 

Gastsprekers 
 

Locatie / Contact 
 



  

09.30 uur Ontvangst en inschrijving 

09.50 uur Opening door dagvoorzitter, Drs. Y. van Horn  

10.00 uur Low Load Prolonged Stretch (LLPS) in de contractuurbehandeling, G. Meys 

Ontstaan van contracturen – therapeutische overwegingen – welke  
evidence is aanwezig – hoe staat dit in relatie tot de inzet van orthesen. 

11.00 uur  Discussie 

11.10 uur Productpresentatie dynamische scharniercomponenten, E. Meijers 

11.25 uur Normaalgang en pathologische gang, J. Deckers 

Hoe verloopt de normaalgang – wat zijn de kenmerken van normaalgang – 
efficiency van de normaalgang – gangstrategieën – pathologische gang en 
strategieën bij problemen rond de enkel en knie – casuïstiek. 

12.20 uur  Discussie 

12.30 uur Lunch 

13.00 uur Klinische ganganalyse, J. Deckers 

Hoe gangstrategieën herkennen – ganganalyseformulier – van probleem 
tot oplossing. 

13.50 uur Discussie 

14.00 uur Productpresentatie dynamische (K)EVO’s, E. Meijers 

14.15 uur Casuïstiek enkel- en knie-instabiliteit, J. Deckers 

15.00 uur  Proeflopen met de verschillende producten 

15.20 uur Discussie en afsluiting 

15.30 uur Borrel 

 

Programma 
 



 

U kunt zich aanmelden voor dit symposium op 11 april 2015 door bijgesloten 
inschrijfformulier volledig in te vullen en te retourneren per e-mail aan: 
 
Adelante zorggroep, Locatie Hoensbroek 
 
T.a.v. Janine Ploumen, secretaresse management volwassenenrevalidatie & 
arbeidsreïntegratie 
 
E-mail: j.ploumen@adelante-zorggroep.nl 
 
 

Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 6 april 2015. 
    Deelname aan dit symposium is kosteloos.  

 
 

      
      
     

          

            
           

            

   
       
         

              
           

        

   
     
       

          

   
        
        
         
      
    

 

Inschrijven 
 

Revalidatiecentrum Hoensbroek 
maakt  deel uit van de  Adelante 
Zorggroep. 
 
 


