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Rugrevalidatie AZ Alma:
na 15 jaar nog steeds top van België
27 maart 2014 - In 1999 werd in AZ Alma campus sijsele gestart
met een centrum voor rugrevalidatie. Toen was dit een primeur
voor België, maar nu, 15 jaar later, staat het centrum nog steeds
aan de top zowel als revalidatiecentrum, trainingscentrum en voor
internationaal wetenschappelijk onderzoek.

www.azalma.be

PRIMEUR VOOR BELGIE
‘Het centrum voor rugrevalidatie van AZ Alma speelt continu in op de meest
innoverende trends binnen de rug- en nekrevalidatie’, zegt diensthoofd
dokter Stefaan Poriau. Begin april worden als eerste in België de meest
recente revalidatietoestellen van het Finse bedrijf David in gebruik genomen.
Aan de hand van de modernste technologie krijgt de patiënt steeds een up
to date trainingsschema. Via een hoogtechnologisch systeem kan de
therapeut te allen tijde nagaan of de patiënt de oefeningen correct heeft
uitgevoerd en of de opgegeven oefeningen eventueel moeten bijgestuurd
worden. Op die manier laten de toestellen de artsen en de therapeuten toe
om de revalidatie nog doeltreffender te laten gebeuren, wat natuurlijk de
patiënt ten goede komt. Daarbij komt dat de toestellen, door hun betere
ergonomische opbouw, patiëntvriendelijker zijn dan de vorige reeks. Dit alles
gekoppeld aan de ruime openingsuren (tot 20 uur ’s avonds omdat de
mensen met rugklachten toch kunnen blijven werken) maakt van het
rugrevalidatiecentrum van AZ Alma campus sijsele een toonaangevend en
kwaliteitsvol centrum.
TRAININGSCENTRUM VOOR BENELUX
Het centrum is niet alleen toonaangevend voor wat de patiëntenrevalidatie
betreft, het centrum is ook het trainingscentrum voor de Benelux. Alle
nieuwe gebruikers van de David toestellen krijgen hun eerste opleiding in
Sijsele. Voor de meer ervaren gebruikers worden er opfriscursussen en
wetenschappelijke infosessies aangeboden. Dit gebeurt aan de hand van
een user-club. Hierop worden niet allen nationale maar ook internationaal
gerenommeerde sprekers gevraagd. Op 4 april krijgen de users een zeer
hoogstaande wetenschappelijke uiteenzetting door de Duits-Tsjechische
geneesheer-specialist in de orthopedie Dr. Vlastimil Voracek. Hij zal een
lezing geven over de meest recente biomechanische inzichten die van
belang zijn bij het behandelen van lage rugpijn. We verwachten een
honderdtal West- en Oost-Vlaamse artsen en kinesitherapeuten die de lezing
zullen bijwonen.
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
‘Maar er is meer’, zegt dokter Poriau. ‘Naast het organiseren van
kwaliteitsvolle revalidatie en internationale user-clubs neemt de rug- en
nekunit ook deel aan internationaal wetenschappelijk onderzoek. De
BioniXSim3Pro wordt hiervoor gebruikt. Het centrum lag aan de grondslag
van de ontwikkeling van dit hoogtechnologisch systeem dat in
samenwerking met Ninix-Technologies uit Brugge werd ontwikkeld. Het
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eerste systeem werd dan ook in gebruik genomen in het
rugrevalidatiecentrum van AZ Alma campus sijsele.’
Momenteel staan er 5 systemen in België, 2 in Moskou en bestaat er zeer
veel interesse in Duitsland, China, Verenigde Arabische Emiraten, Qatar…. In
samenspraak met deze hoog aangeschreven wetenschappelijke instituten en
universiteiten voert het rugrevalidatiecentrum van AZ Alma campus sijsele
onderzoek uit. Op die manier zal het centrum meewerken aan de ‘next
generation’ van lage rugpijn diagnose en behandeling.
Voor meer informatie: rug- en nekrevalidatie AZ Alma campus
sijsele: 050-72.83.79

AZ Alma vzw is het streekziekenhuis, ontstaan na de fusie van het Elisabeth Ziekenhuis in
Sijsele en de Heilig Hartkliniek in Eeklo. AZ Alma telt 110 artsen, 1.250 medewerkers en 125
vrijwilligers die dagelijks het motto ‘zorg met een hart’ in de praktijk omzetten. De 513 plaatsen
zijn nu nog verdeeld over de campussen in Eeklo en Sijsele, maar komen in 2017 samen in een
gloednieuw ziekenhuis aan de Ringlaan 15 in Eeklo. Dat bouwproject, het grootste ooit in het
Meetjesland, ging in februari 2012 van start.
www.azalma.be

ONDERTEKSTEN BIJ DE FOTO’S

Rugrevalidatie 04
Een nieuwe reeks toestellen van David werden in primeur in AZ Alma
geplaatst.
Rugrevalidatie 06
Met dit Bionix-toestel, dat samen met AZ Alma werd ontwikkeld, worden
wetenschappelijke tests uitgevoerd.
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