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Tot wie kan ik me richten bij vragen?
Indien je angst hebt om naar het ganglabo te komen, of indien  
je vragen hebt betreffende het onderzoek, kan  je altijd contact  
opnemen met het centrum (prof. dr. Degelaen M.) zodat alles kan  
uitgelegd worden. (Tel: 02 531 56 54). 
Voor vragen betreffende planning en organisatie kan je best  
contact opnemen met de coördinator CP (telefoon 02 531 54 63).

Rapport en verslaggeving
Van iedere ganganalyse wordt een 3D rapport gemaakt dat  
besproken wordt in een multidisciplinair team. 
Van elk rapport wordt er een schriftelijk verslag gemaakt en  
opgestuurd naar de verwijzende arts.

Goed om weten
Hoe kan ik een patiënt verwijzen voor een ganganalyse? 
Wil je een patiënt doorverwijzen, neem dan contact op met het 
secretariaat: 02 531 53 64

Hoe kom ik in aanmerking voor een ganganalyse? 
Via een verwijzing van de huisarts of behandelend specialist  naar de 
revalidatiearts in het revalidatie ziekenhuis Inkendaal.  
De revalidatiearts bepaalt of een ganganalyse het meest geschikte 
onderzoek is om jouw vraag te beantwoorden.

Moet ik rekening houden met bijwerkingen/nadelen van het  
onderzoek? 
Het onderzoek doet doorgaans geen pijn anders dan eventuele pijn 
die je in het dagelijks leven ervaart bij staan en stappen. 
Sommige mensen hebben lichte huidirritatie van de plakkers.  
Indien je een gevoelige huid heeft, kan je dit bij aanvang van het 
onderzoek melden. 
Sommige mensen zijn moe na het onderzoek.

Contact

Marc Degelaen PT PhD

Head of Therapy and Research

Centre for Paedatric Neurological Disorders

Tel: 02 531 65 54

marc.degelaen@inkendaal.be

Administratief Coördinator

Tel: 02 531 54 63

coordinatieCP@inkendaal.be

Heeft u een vraag  
of wenst u meer informatie?

Ziekenhuis Inkendaal

Inkendaalstraat 1,  
B-1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-leeuw)

T 02 531 51 11  |   F 02 532 23 66

info@inkendaal.be

www.inkendaal.be

WAT IS EEN GANGANALYSE?

Een ganganalyse dient 
om te kijken hoe je stapt 

met of zonder hulp. 
Hierbij wordt je tijdens 

het stappen gefilmd 
door tal van camera’s. 



 WAT GEBEURT ER TIJDENS DE
 GANGANALYSE? 

Vervolgens wordt er een klinisch onderzoek uitgevoerd.  
Hierbij gaan we de lengte van je spieren opmeten 
alsook de kracht die je hebt wordt getest.  

Allereerst
wordt je

lengte en...
 

Na het klinisch 
onderzoek,

worden markers 
aangebracht op 

specifieke delen 
van je lichaam. 

 

... gewicht
opgemeten.

Markers zijn kleine bolletjes die gezien worden door de 
camera’s en die nadien op het scherm van de computer 
zichtbaar zijn. Het aanbrengen van deze markers  
gebeurt aan de hand van dubbelzijdige kleefband. 
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Eens al hetmateriaal
op je lichaam is 

aangebracht,
maken we een foto

waarbij je enkele
seconden moet 

blijven stil staan. 
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Dit is een zendertje dat de activiteit van je spier meet en 
stuurt dit door naar de computer. Via deze weg kunnen 
we kijken hoe je spieren werken.
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Nadien wordt 
de lengte en...

... de breedte 
van je benen 
en armen 
opgemeten.  

Allereerst
wordt je

lengte en...
 

Als laatste
voorbereiding 
voor de
ganganalyse, 
worden er nog
extra klevers
op je spieren
aangebracht. 
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Deze klevers 
worden dan 

verbonden met 
een bakje via 

kleine draadjes.  
werken.
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Tijdens het stappen kunnen we dan op de computer 
volgen wat je benen en spieren doen.
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Nadien ga je 
telkens op het 
signaal heen en 
weer stappen in 
het ganglabo.  


