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De romp als ankerpunt voor selectieve beweging - Core business bij personen
met NAH
Type vorming

Workshop

Code

157

Wanneer

21/11/2022

Uur

09:30 tot 16:30

Waar

Sig Gijzegem

Prijs

€ 151,00 - € 121,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

07/11/2022

Aantal uren vorming

6,00 uur

Extra info
Trefwoorden
Romp - posturele controle - selectieve beweging - NAH

Inhoud
Posturele controle is een voorwaarde tot selectief en functioneel bewegen. De romp speelt een centrale rol als stabiele achtergrond
voor reiken en grijpen enerzijds en voor het stappen anderzijds. In deze workshop gaan we theoretisch en vooral praktisch in op de
behandeling van de romp in relatie tot het selectief bewegen van onderste en bovenste ledematen.
In het theoretische deel bekijken we de klinische relevante neurofysiologische achtergrond. In het praktische gedeelte reiken we
handvatten aan voor het behandelen van de romp in relatie tot scapula setting als voorwaarde tot reiken enerzijds en in relatie tot
het extensie/abductie/externe rotatie mechanisme van de heup als voorwaarde voor het stappen anderzijds.

Door wie?

Marc Michielsen
Jessa Ziekenhuis, Revalidatiecampus Sint-Ursula, Herk-de-Stad
Paramedisch Hoofd - IBITA recognized Advanced Course Instructor - IBITA Chair Person
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Kinesitherapeuten die werken met volwassen patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel
Over wie?
Volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel

Praktisch
Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.
Minimum 13, maximum 25 deelnemers

Op zoek naar meer achtergrondinformatie rond hersenletsel (NAH)? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust
binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 09:00 -tot 12:00, uitgezonderd woensdag).
Uitlenen is gratis.
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