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Heder geeft ieder zijn houvast…

Geef jij mee houvast?



Hier stellen u Heder voor

https://www.youtube.com/watch?v=BDWQMK5oQYM


Bewegingslab Antwerpen

Ganglabo Heder

- onafhankelijke unit binnen Heder

- onderdeel van Cerebral Palsy Referentiecentrum Antwerpen 

(CePRA)

Klinische partners

Wetenschappelijke partners  



Waarom een ganglabo?

kinderen met 
bewegingsstoornissen 

beter en langer laten stappen

objectieve informatie 
verzamelen om 

bewegen te optimaliseren



Gang voor behandeling Gang na behandeling

Ganglabo
optimaliseert behandeling

advies 
ganglabo

Ik heb minder pijn 
en kan weer verder 

stappen 
en dus meespelen 
met mijn vrienden.

Ik kon niet meer 
stappen zonder pijn 
en zat vaak aan de 

kant



Hoe werkt het ganglabo?

Klinische metingen

Beweeglijkheid

Spierlengte

Tonus

Kracht en Selectiviteit

Video-analyse

Vooraanzicht

Achteraanzicht

Zij-aanzicht

Close-up

3D-analyse

Bewegingsbeschrijving

Krachtenanalyse

Spieractivatiepatronen

Rapportering en 
advies

Overleg kinesiologen
met medisch team

Advies

1.5 – 2.5 uur met patiëntjes 2-4 uur met team



Ganglabo in Antwerpen

in Antwerpen 
1500 kinderen

met bewegingsstoornissen

lokaal ganglabo
onmisbaar om afwijkende gang te 

optimaliseren tot functioneler 
stappen



1998

eerste labo in 
Antwerpen

Status praesens

Huidige labo 
uitdovend: 

soft- en hardware 
worden niet langer 

ondersteund, 
hernieuwing dringt 

zich op

2023

Nieuwbouw Heder

uitbouw 
nieuw 

‘state of the art’ 
ganglabo

Ganglabo in Antwerpen



Voordelen nieuw ‘state of the art’ 
Ganglabo

kortere 
onderzoekstijd

-

minder belasting 
voor kinderen

mogelijkheid om 
zwakkere 

&
jongere kinderen 

ook te helpen

data kunnen 
gedeeld worden 

voor 
wetenschappelijk 

onderzoek

kwalitatief betere 
data



Kostenplaatje

fase item € / stuk aantal € totaal
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3D Camera € 5.000 8 € 40.000

Video Camera € 5.000 4 € 20.000

Krachtplaten Bestaande labo 3

EMG – systeem € 30.000 1
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v
o
e
g
e
n

Lab Control Box € 7.000 1 € 7.000

Giga Bit Switch € 2.000 1 € 2.000

Gespecialiseerde labocomputer € 5.000 1 € 5.000

a
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Software voor analyse € 10.000 1

Software voor rapportering € 6.000 1

Totaal
€ 120.000
€ -74.000



Geef jij mee houvast?

Steun is hoognodig omwille van:

• financiering om labo uit te rusten wordt niet gedekt door 
ziekteverzekering

• oude soft- en hardware die niet langer ondersteund worden

• hoge kostprijs van hoogtechnologische apparatuur

• lokaal ganglabo is essentiëel om minder mobiele doelgroepen te 
blijven bereiken

• bijdrage uit dagelijkse praktijk primordiaal is voor hoognodig 
wetenschappelijk onderzoek bij zeldzame aandoeningen 



Heder geeft houvast

• door investering in personeel met expertise om analyses af te 

nemen, te verwerken en klinisch te interpreteren en rapporteren

• door investering in accomodatie

• door een uitgebreid netwerk met alle Vlaamse en internationale 

Universiteiten

• door een uitgebreid netwerk met alle ganglabo’s uit Vlaanderen en 

Nederland en daarbuiten

• door uit te breiden van doelgroep (naar volwassenen en naar 

zeldzamere aandoeningen)

• door intensief mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek



Voor vragen of meer informatie

dr. Patricia Van de Walle, PhD, lab manager

Dr. Marian Moens, MD, medisch directeur

 +32 495 92 56 27

 patricia.vandewalle@heder.be

www.heder.be

Geef jij mee 
houvast?


