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Proprioceptief deficiet
bij lage rugpijn:
een perifeer én centraal probleem!

Kortrijk
Seminarie: dinsdag 13 oktober 2015, 20 tot 22 uur  
Praktijksessie: dinsdag 27 oktober 2015, 20 tot 21.30 uur

Praktisch

Data en plaats

Seminarie: dinsdag 13 oktober 2015 van 20 tot 22 uur
Praktijksessie: dinsdag 27 oktober 2015 van 20 tot 21.30 uur
Ontvangst met broodjes vanaf 19.30 uur

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53

Inschrijven 

Schrijf in vóór 6 oktober 2015
via http://puc.kuleuven-kulak.be. 

Enkel wie het seminarie op 13 oktober volgt, kan deelnemen 
aan de praktijksessie op 27 oktober. Het aantal deelnemers 
aan de praktijksessie is beperkt tot 20.

De deelnameprijs is:
• 45 euro voor deelname aan enkel het seminarie
• 80 euro voor deelname aan zowel het seminarie als aan 

de praktijksessie
te betalen op rekening IBAN BE31 2850 2133 2955 
van het Postuniversitair Centrum met vermelding van 
“400/0012/14458 + naam van de deelnemer(s)”.

Geregistreerde stageleiders van KU Leuven en studenten 
Bewegings- en Revalidatiewetenschappen betalen resp.
30 en 55 euro.

Accreditering

Accreditering Pro-Q-Kine is aangevraagd.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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SEMINARIE
“Proprioceptief deficiet bij lage rugpijn”
Dinsdag 13 oktober 2015, 20 – 22 uur

Inleiding door dr. Hans Isselée
Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen,
KU Leuven Campus Brugge

dr. Kurt Claeys
Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen,
KU Leuven Campus Brugge
Privaatpraktijk musculoskeletale kinesitherapie

U krijgt een overzicht van onderzoeksresultaten naar de 
rol van het perifeer zenuwstelsel en van de spierspoel 
in het bijzonder bij aspecifieke lage rugpijn. Naast het 
identificeren van perifere proprioceptieve dysfuncties 
bij patiënten, werd ook gezocht naar proprioceptieve 
stoornissen bij gezonden die mogelijks aspecifieke lage 
rugpijn kunnen ontwikkelen in de toekomst.  

dr. Madelon Pijnenburg
Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven
Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen,
KU Leuven

U krijgt een overzicht van onderzoeksresultaten naar 
de centrale basis van complexe posturale taken bij 
personen met én zonder aspecifieke lage rugpijn. In 
deze complexe posturale taken speelt proprioceptie 
een belangrijke rol. U verneemt meer over de werking 
van de hersenen, de mogelijke centrale veranderingen 
bij personen met lage rugpijn en de link met complexe 
posturale taken die in de praktijk te gebruiken zijn.

PRAKTIJKSESSIE
“Proprioceptieve training bij lage rugpijn”
Dinsdag 27 oktober 2015, 20 – 21.30 uur

dr. Kurt Claeys

We bekijken hoe je in de revalidatie van de patiënt 
met spinale problemen kunt focussen op het herstel 
van een normale proprioceptieve functie. Huidige 
oefenprogramma’s richten zich vooral op het trainen van 
motorische controle, zonder te focussen op de herkomst 
van de proprioceptieve signalen. Daarom wordt speciale 
aandacht geschonken aan het lokaliseren en differentiëren 
van de inkomende proprioceptieve signalen. Verder wordt 
ingegaan op het integreren van motor imagery training 
in het conventionele oefenprogramma. Deze principes 
kunnen meteen geïntegreerd worden in de revalidatie van 
de patiënt met lage rugpijn en in preventieprogramma’s.

Proprioceptief deficiet
bij lage rugpijn:

een perifeer én centraal probleem!

  
Dit seminarie, met een aansluitende praktijksessie, 
gaat uitgebreid in op proprioceptieve stoornissen 
bij mensen met spinale problemen. Het vestigt uw 
aandacht op het belang van een centrale en perifere 
benadering in de evaluatie en revalidatie van lage 
rugpijn. 

Doelgroep

Kinesitherapeuten en ergotherapeuten

Organisatie

Werkgroep Revalidatiewetenschappen en 
Kinesitherapie van het Postuniversitair Centrum

Programma

Aspecifieke lage rugpijn is een steeds 
frequentere problematiek in de praktijkkamer 
van de kinesitherapeut of in de rugschool van het 
ziekenhuis. Bovendien blijkt deze problematiek zich 
dikwijls reeds op jonge leeftijd te manifesteren.
Een belangrijk aspect in de revalidatie van deze 
patiëntengroep is het herstel of bevorderen van 
de proprioceptie. Zowel het perifeer als centraal 
zenuwstelsel spelen hun rol in het normaal 
proprioceptief functioneren. Hierbij komt de vraag 
op welk niveau proprioceptieve dysfuncties zich 
het meest manifesteren bij de lage rugpijnpatiënt: 
perifeer of centraal?


