Ganganalyse

Waarom een ganganalyse?
Veel klachten t.h.v. de voeten, maar ook
t.h.v. de knieën, de heupen en de rug worden veroorzaakt door afwijkingen van de
stand van de voeten of afwijkingen in het
gangpatroon.
De klachten kunnen zijn: pijn t.h.v. de
voeten (voorvoet, hiel, enz.) maar ook
eeltvorming, eksterogen en recidiverende
peesontstekingen bv. t.h.v. de achillespees,
voetzool, enkel, knie of heup.
Vroeger werd er gewoon een voetafdruk
gemaakt om steunzolen te maken, maar
deze afdruk leverde enkel informatie op
van de voet in ruststand.
Via de ganganalyse wordt de voet ook
dynamisch bekeken. De evaluatie met video-analyse gebeurt in stilstand, doch ook
bij stappen en lopen. Terzelfdertijd wordt
een drukpuntanalyse uitgevoerd om de
plaatsen van overdruk te situeren. Op die
manier worden er belangrijke aanpassingen gemaakt bij het vervaardigen van de
steunzolen.

Wat houdt een ganganalyse in?
Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen
en gebeurt in samenspraak met een drietal
artsen-specialisten:
Vraagstelling en klinisch onderzoek
door een arts fysische geneeskunde of
reumatoloog.
Computeranalyse om de drukpunten
op de voetzool bij stand, gang en lopen
te evalueren door de podo-orthesist.
Video- en drukpuntanalyse op de loopband. Hier wordt het looppatroon bestudeerd op video in combinatie met het
afdrukpatroon op de loopband. Er wordt
gebruik gemaakt van een loopband met
druksensoren die een zeer nauwkeurige
analyse doen van de variaties in druk
tijdens stappen en lopen.
Aansluitend wordt alle informatie bekeken
en advies gegeven i.v.m. de eventuele noodzaak om steunzolen (voor elke dag of enkel
bij het sporten) of orthopedische schoenen
te dragen.

Wat kost de ganganalyse?
Terugbetaling volgens de tarieven van het
Riziv.
Terugbetaling van de steunzolen
Tot 18 jaar



recht op één paar steunzolen per jaar

Vanaf 18 jaar 

recht op één paar steunzolen per twee jaar

Terugbetaling steunzolen enkel mogelijk
mits een voorschrift van een arts reumatologie, fysische geneeskunde, orthopedie of
pediatrie (voor kinderen tot 18 jaar).
Terugbetaling orthopedische schoenen
Afhankelijk van de onderliggende aandoening (dit kan u bespreken met uw voorschrijvende arts).

Praktisch
Een ganganalyse gebeurt op maandag
tussen 16.00u en 19.00u en kan enkel na
afspraak via het secretariaat fysische geneeskunde – reumatologie – revalidatie op
het nummer 050 36 50 30.

Contact
Secretariaat fysische geneeskunde reumatologie - revalidatie
T 050 36 50 30
fysio@stlucas.be
www.stlucas.be/revalidatiecentrum
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