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1. Controle van de opbouw van de orthese op de werkbank

Plaats de orthese voor de volgende stappen in de schoen.

  1.1 De lengte van het voetgedeelte van de orthese komt overeen met de binnenlengte

 van de schoen.

   ja   nee

  1.2 De heel drop van voetgedeelte en schoen komt overeen.

   ja   nee

  1.3 De toe drop van voetgedeelte en schoen komt overeen.

   ja  nee

 Beoordeel de opbouw van de orthese vanaf de laterale zijde. Houd de orthese zo 
  nodig in de rechts getoonde positie en controleer de aanslagen.

  1.4 De aanslagen van alle gewrichten worden bereikt.

   ja  nee

Firma: Klantnummer:

Orthopedisch technicus:  Datum: 

Patiënt: Kostendrager: 

mediaal

NEURO 

zonder enkelgewricht

Overige: 

mediaal

 NEURO 

Gewrichtspalk KS 

zonder kniegewricht

Overige: 

Het protocol ter controle van de orthesefunctie wordt uitgevoerd ...

voor de actuele orthese.      vervaardigd op: 

na een onderhoudsbeurt.      uitgevoerd op: 

voor de planning van een nieuwe orthese.    

voor de overhandiging van een nieuwe orthese.      vervaardigd op:

Orthesegegevens

Voetgedeelte:

Enkelgewricht: lateraal

   NEURO 

  zonder enkelgewricht

  Overige: 

Kniegewricht: lateraal

  NEURO 

  Gewrichtspalk KS 

  zonder kniegewricht

  Overige: 
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EVO

50 50

  EVO  KEVO  KO  orthoprothese

  kort lang en gedeeltelijk fl exibel lang en stijf

Basisopbouw van de orthese
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2. Controle van de opbouw van de orthese op de patiënt: statisch

  2.1 Volgens de confi guratie wordt een dorsaalaanslag aanbevolen.

   ja  nee niet bekend

  2.2 Een visuele standanalyse wordt uitgevoerd.

 ja        nee

    zonder aanvullende hulpmiddelen Motivatie: 

    met aanvullende hulpmiddelen  

  Zorg ervoor dat de patiënt voor de volgende stappen staat en de orthese en passende schoenen draagt.

2.3 Een verplaatsing van het lichaamsgewicht van het ene been op het andere been is mogelijk.

ja           eerder wel eerder niet  nee

              Motivatie: 

              

2.4 De positie van de patiënt lijkt het meest op één van de volgende houdingen:

2.5 De aanslagen worden in de onder 2.4 aangekruiste positie bereikt.

Enkelgewricht: de dorsaalaanslag wordt bereikt.      

ja  nee  geen dorsaalaanslag   

Kniegewricht: de extensieaanslag wordt bereikt.

ja nee  geen extensieaanslag

Onderbeen-grond-hoek 

< 90°

Onderbeen-grond-hoek 
= 90°

Onderbeen-grond-hoek 

> 90°

Hulpmiddelen 

vereist
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 2.6 De pasvorm van de orthese is in de onder 2.4 aangekruiste positie als volgt:

 De maximale hefboomlengten worden bereikt.

ja   eerder wel  eerder niet  nee

 De functionerende spieren (donkerblauw) hebben voldoende speelruimte.

ja   eerder wel  eerder niet  nee

 De sluitingen fi xeren de orthese aan het been en worden hierbij niet belast.

ja   eerder wel  eerder niet  nee

3. Controle van de opbouw van de orthese op de patiënt: dynamisch

  3.1 Een visuele ganganalyse wordt uitgevoerd.

  ja                       nee

    zonder aanvullende hulpmiddelen       Motivatie: 

    met aanvullende hulpmiddelen          

                               

   Zorg ervoor dat de patiënt voor de volgende stappen de orthese en passende schoenen draagt. Let niet alleen op één gang-
fase, maar op meerdere stapafwikkelingen. Wanneer een bepaalde fase doorslaggevend is voor het protocol, wordt deze bij 
het betre� ende gedeelte aangegeven.

  3.2 Stapafwikkeling

  De duur van de belasting op beide benen is als volgt:

   gelijk                    min of meer gelijk  min of meer ongelijk  ongelijk

                         Motivatie: 

                         

                         

  De binnenbeenlengte van beide benen is als volgt:

  gelijk                    min of meer gelijk  min of meer ongelijk  ongelijk

                         Motivatie: 

                         

                          

Dit/deze compensatiemechanisme/compensatiemechanismen wordt/worden uitgevoerd met de volgende intensiviteit:

   geen                    circumductie  vaulting  hip-hiking

                          zwak     zwak   zwak

                          gemiddeld    gemiddeld  gemiddeld

                          sterk      sterk  sterk

Hefboom

Hefboom
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  Let in de volgende stappen altijd op meerdere stapafwikkelingen. Beoordeel of en hoe vaak de stellingen van toepassing 
zijn.

3.3 Ganganalyse: Voet        3.4 Ganganalyse: Knie

Initial contact

Loading response

Late mid stance

Terminal stance

Initial swing

Het kniegewricht is ...

  gebogen en de hoek   gehyperextendeerd.

  bedraagt ...

    ca. 5°.

    < 5°.        > 5°.

Motivatie: 

Het kniegewricht is ...

  gebogen en de hoek   gehyperextendeerd.

  bedraagt ...

    ca. 5°.

    5-15°.       > 15°.

Motivatie: 

Er vindt een fl exiebeweging in het kniegewricht plaats.
altijd   meestal   soms

nooit

Motivatie:

Het kniegewricht bereikt een fl exiehoek van ...
 ca. 60°.    < 60°.       > 60°.

Motivatie: 

Mid stance
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De grond wordt eerst met de hiel aangeraakt.

altijd   meestal   soms

nooit

Motivatie: 

 Er vindt een (passieve) plantairfl exie plaats.

altijd   meestal   soms

nooit

Motivatie:

 Het voetcontact is volledig.

altijd   meestal   soms

nooit

Motivatie:

Er vindt een dorsaalextensie plaats.

altijd  meestal  soms

   ca. 5°   ca. 5°   ca. 5°

   > 5°   > 5°   > 5°

nooit

 Motivatie: 

De hiel komt duidelijk van de grond omhoog.

altijd   meestal   soms

nooit

 Motivatie: 
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early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing

early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing

early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing

early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing

early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing

early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing


