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Praktisch

Datum en plaats

Zaterdag 10 december van 9.30 tot 16 uur
Koffie- en lunchpauze met drank en broodjes

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, 
E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Accreditering

Accreditering Pro-Q-Kine is aangevraagd.

Inschrijven

Schrijf in vóór 3 december 2016 via 
http://puc.kuleuven-kulak.be.

De deelnameprijs is 250 euro.

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 30 om 
een vlotte interactie te waarborgen tijdens de 
praktijksessie.

Bespaar op uw deelnamekosten via uw 
KMO-portefeuille. Meer informatie op 
http://www.kmo-portefeuille.be.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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POSTUNIVERSITAIRE VORMING 

Intensiteit van training 
bij de geriatrische patiënt

Kortrijk, 10 december 2016



Organisatie

Stuurgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Programma

09.30 Onthaal

09.45  Inleiding en doelstellingen  

10.00   Intensiteit van training bij ouderen

• De begrippen intensiteit, balans, kracht, snelheid 
en uithouding bij training

• Red-flags, zijn er mogelijke medische gevolgen?
• Hulpmiddelen om intensiteit te verhogen, 

motivatie, testschalen en normaalwaarden

11.00 Koffiepauze 

11.15 BBS video workshop (gezamenlijk scoren)

12.45  Broodjeslunch

13.30 In kleine groepjes kan u afwisselend deelnemen aan 
de volgende workshops (telkens 30 minuten): 

• Intensiteit bij krachttraining 
• Intensiteit bij balanstraining 
• Snelheid en uithouding 

15.00 Koffiepauze

15.10 Weekschema en voorbeelden uit de praktijk

15.45 Vragenronde

16.00 Einde

Docenten

Margreet Van Dijk, Patsy Allegaert en Marlies Locus, 
UZ Leuven Campus Pellenberg
 

Intensiteit van training  
bij de geriatrische patiënt 

Het verouderen van de populatie is wereldwijd een realiteit. 
De laatste jaren wordt er meer aandacht geschonken aan 
de oudere populatie en hun kwaliteit van leven. Vooral aan 
zelfredzaamheid wordt belang gehecht, in eerste instantie 
door de bevolking zelf maar ook door instanties zoals de 
Wereldgezondheidsorganisatie en de overheid.

De algemene tendens is dat ouderen actiever moeten 
worden en blijven. Veel aandacht gaat ook uit naar valpre-
ventie. De geriatrische patiënt is met zijn multi-pathologie 
kwetsbaar en vraagt vaak een gespecialiseerde aanpak. De 
kinesitherapeut speelt hierbij een belangrijke rol, zowel in 
woonzorgcentra, privépraktijken als in ziekenhuizen. 

De intensiteit van training bij ouderen hoeft niet per se 
laag te zijn want verschillende studies tonen aan dat ook bij 
ouderen de intensiteit van revalidatie hoog genoeg moet zijn 
om een effect te hebben. Hoe intensief dient er geoefend te 
worden? Wat zijn de nieuwe inzichten van de laatste jaren? 
Wat is evidence based practice, hoe doe je dat en is dat wel 
medisch verantwoord?

Doelstelling

Deze navorming belicht de nieuwe inzichten over training bij 
ouderen en vertaalt dit naar evidence based practice. Doel 
is inzichten en praktische informatie te verwerven om tot 
haalbare en succesvolle revalidatieschema’s te komen. 

Op het einde van de dag kan je een circuit training opstellen, 
specifiek gericht op kracht en balans. Je weet hoe je het as-
pect snelheid en uithouding in je oefensessie kunt inbouwen 
en je bent klaar om de Berg Balance Scale in praktijk te 
gebruiken.

Doelgroep

Kinesitherapeuten met interesse in de geriatrische revalidatie


