
Cursus 

Handfunctie onderzoek bij een patiënt met een incomplete cervicale 

dwarslaesie 

 

Donderdag  23 mei 2019 

 

De handfunctie 

09.00  Ontvangst, inschrijven, gelegenheid voor koffie / thee 

 

09.30  Inleiding 

 Drs. M. Tepper, revalidatie arts 

 

 9.45 Het belang van kennis van de analyse van de handfunctie bij de    

 behandeling van een motorisch incomplete cervicale dwarslaesiepatiënt  

 Dr. G. Snoek, revalidatie arts 

 

10.15  De opbouw van functieonderzoek bij een tetraplegische hand  

 A. Gallé, ergotherapeut 

 

10.45  Thee / koffie 

 

11.00  De elleboog en schouder; anatomie en onderzoek. 

Mogelijkheden en beperkingen van de inzetbaarheid van de arm/ schouder bij een incomplete 

cervicale laesie  

 J. Oostendorp, fysiotherapeut 

 

11.45  Uitval van functie bij een complete C5  en C6 laesie en de gevolgen voor de functionaliteit van de 

hand  

 J. Oostendorp, fysiotherapeut   

 

12.00  Onderzoek spierfunctie bij een (in)complete C5 en C6 laesie 

 L. Zonnevijlle, fysiotherapeut 

 

12.30  Practicum, onderzoek elleboog /schouder 

 

13.00  Lunch 

 

13.45    Uitval van functie bij een complete C7 laesie en de gevolgen voor de   

 functionaliteit van de hand 

 S. Teeninga, ergotherapeut 

 

14.00  Onderzoek spierfunctie bij een (in)complete C7 laesie 

 S. Teeninga, ergotherapeut 

 

14.30   Practica: analyse spierfunctie 

 

15.00  Thee / koffie / fris  

 



Cursus 

Handfunctie onderzoek bij een patiënt met een incomplete cervicale 

dwarslaesie 

 

Praktijkonderzoek arm-/ handfunctie 

 

15.15  Onderzoek handproblematiek bij mensen met een (in)complete cervicale dwarslaesie                         

                  

16.45   Mogelijkheid tot stellen van vragen 

 

17.00 Afsluiting eerste dag 

 

Vrijdag  24 mei 2019 

 

09.00  Ontvangst,  gelegenheid voor koffie/ thee  

 

09.15  Mogelijkheid tot stellen van vragen/ herhalen eerste dag 

    

 Vervolg theorie functie onderzoek van de dwarslaesie arm/ hand      

   

0 9.45 Bewegingspatronen in de hand  

 S. Teeninga, ergotherapeut 

 

10.00 De pols; anatomie en onderzoek  

 S. Teeninga, ergotherapeut 

 

10.30  Uitval van functie bij een complete C8 laesie en de gevolgen voor de   

 functionaliteit van de hand 

 A. Lenferink, ergotherapeut 

 

10.45  Koffie/thee 

 

11.00  Onderzoek spierfunctie bij een (in)complete C8 laesie 

 A. Lenferink, ergotherapeut 

 

11.30   Practica: analyse spierfunctie 

 

12.00  Lunch  

 

 Praktijkonderzoek arm- /handfunctie 

 

12.45  Onderzoek arm- /handproblematiek bij mensen met een incomplete cervicale dwarslaesie  

 

14.30 Thee / koffie/ fris 

 

14.45  Terugkoppeling/ discussie 

 

15.00  Afsluiting 


