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Arm/handfunctie onderzoek bij een
patiënt met een incomplete cervicale
dwarslaesie
Cursus revalidatie

Doelgroep
(Revalidatie)artsen, paramedici,
ergotherapeuten en fysiotherapeuten
die bekend zijn met de problematiek
van cervicale dwarslaesie patiënten en
die werkzaam zijn op één van de
dwarslaesie afdelingen, die erkend
worden door het NVDG (inclusief
ketenpartners). Affiniteit met
handproblematiek is een must.

https://bit.ly/2y6Y0h8

Eerdere deelnemer:
‘Een goede combinatie van theorie en
veel praktijk, waarmee je gelijk aan de
slag kunt.’

Mensen met een cervicale dwarslaesie ervaren een beperkte handfunctie als
één van de vier belangrijkste belemmeringen binnen hun functioneren. Het
optimaliseren van de handfunctie is dan ook een belangrijk aandachtspunt
binnen de revalidatie. Heb je behoefte aan meer kennis over de handfunctie in
het algemeen en de dwarslaesiehand in het bijzonder? Tijdens deze cursus
richten we ons op de analyse van de arm/handfunctie bij mensen met een
cervicale dwarslaesie.
Doel
Na afloop van deze cursus kun je op basis van een gericht onderzoek van de
motorisch incomplete cervicale dwarslaesiehand:
• een analyse maken van de verstoorde arm/handfunctie van een patiënt
• aangeven wat het kernprobleem is binnen de verstoorde handfunctie
• inschatten wat het effect van het kernprobleem is op de functionele
inzetbaarheid van de arm/hand voor de patiënt
• een aanzet maken tot het vertalen van de opgedane kennis in praktische
doelen/ trainingen
Kosten
Deelname aan deze tweedaagse cursus kost:
A 220,- voor NVDG-leden, aangesloten bij een gespecialiseerd NVDG-centrum
A 270,- voor deelnemers, werkzaam bij een ketenpartner van een NVDGcentrum
Inclusief koffie, thee en lunch.
Organisatie
Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Roessingh Centrum
voor Revalidatie en Rijndam revalidatie.
Meer weten? Inschrijven?
Voor meer informatie en inschrijven ga naar www.wenckebachinstituut.nl.
Of neem contact op met het secretariaat:
(t) 050 3617013
(e) sonh@umcg.nl

