Gang- en loopanalyse

Informatiebrochure voor patiënten

Wat is gang- en loopanalyse?
Dit is een onderzoek waarbij we uw voetstatiek en uw gang- en looppatroon evalueren,
in aanvulling op het klinisch onderzoek.
Door middel van het Zebris Treadmill systeem bestuderen we uw voetstatiek in stand,
tijdens het stappen en lopen.

We maken gebruik van een loopband, dewelke is uitgerust met een brede loopplaat
met druksensoren. Elke voetstap kan zo afzonderlijk geregistreerd en geanalyseerd
worden.
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We evalueren:
- de drukbelasting onder elk segment van de voet bij het stappen en lopen,
- de verschillende fasen van de dynamische voetafrol: hielcontact, steunfase en
propulsiefase.

Met dit systeem kunnen we gedetailleerde, dynamische metingen uitvoeren en alle
metingen worden begeleid met simultane video-analyse die u zelf ook kan zien op het
televisiescherm.
De resultaten van deze analyse stellen ons in staat om uw steunzolen of schoenen
beter te kunnen vervaardigen, naargelang de afwijkingen in uw gang- en looppatroon.

Wanneer is een gang- en loopanalyse aangewezen?
Dit onderzoek kan nuttig zijn bij volgende problemen:
 Afwijkingen van de voetstatiek:
- pes cavus, pes cavovarus: holvoet
- pes planus, pes planovalgus: platvoet
- pes planus transversus: doorzakking voorvoet
- hallux valgus, hallux rigidus
 Metatarsalgie: voorvoetpijn
 Stressfracturen
 Peesoverbelastingen ter hoogte van voet, enkel, knie en heup
 Sportgerelateerde pijnklachten ter hoogte van de onderste ledematen
 Diabetische voet
 Reumatoïde artritis.

Praktisch
U kan een afspraak maken voor een gang- en loopanalyse via het secretariaat
Revalidatie, Sport- en Fysische geneeskunde ( 059 41 60 90).
Dit onderzoek gaat gepaard met een raadpleging en kan plaatsvinden op dinsdag tussen
16 uur en 19 uur of op vrijdag tussen 13 uur en 15 uur.
De orthopedische steunzolen of het orthopedisch schoeisel worden steeds op maat
gemaakt, op basis van een voetafdruk, een ganganalyse of een gipsafdruk door
‘House of Feet by De Prêtre’ (059 51 19 59). Voor het passen en de aflevering
wordt een vervolgafspraak met u gemaakt.

Hoeveel kost dit?
Voor de gang- en loopanalyse wordt een bedrag van 15 euro aangerekend, dat niet
terugbetaald wordt door uw mutualiteit.
Voor de steunzolen, voorgeschreven door uw arts, is er een tussenkomst van
50,04 euro in de kostprijs van 130 euro voor een standaard paar steunzolen.
U heeft recht op vernieuwing van uw steunzolen:
 < 18 jaar: jaarlijks
 > 18 jaar: om de 2 jaar.
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