
 
 
 
Advanced training Spasticiteitsbehandeling met 
Botulinetoxine BEEN  (Pobot-L)  
  
Vrijdag 11 oktober 2019, Hoofddorp 
 

 
De cursus is voornamelijk op de praktijk gericht waarbij het verkrijgen van 
vaardigheden in echografie voorop staat. Cursisten zullen veel gaan oefenen (oriëntatie , 
hand-oog coördinatie) Dit wordt bereikt door te werken met vier stations met telkens 
drie cursisten.  
Toegang tot de cursus wordt verleend als de cursist voldoende basiskennis heeft, zoals 
die uit de 3-daagse post-graduate cursus of werkervaring op het gebied van de basale 
echografische vaardigheden, kennis van basisbegrippen rondom spasticiteit, anatomie 
en belang van bijvoorbeeld loopanalyse. (Aan te tonen met beschrijving van de 
werkzaamheden en eerdere trainingen). 
 
Leerdoelen: 
Na het doorlopen van de cursusdag 

- Heeft de cursist meer inzicht in 
o  de anatomie van de belangrijkste spieren;  
o Indicatiestelling voor de spasticiteitsbehandeling en selectie van 

doelspieren  
o De behandelopties van spasticiteit met in het bijzonder plaatsbepaling van 

proefblokkades zenuw/spier. 
o De verschillende typen Botuline en dosering.     

- Heeft de cursist zijn vaardigheid vergroot van: 
o Het toepassen en bedienen van het echo apparaat bij de behandeling van 

de onderste extremiteit. 
o Het identificeren van de belangrijkste spieren in een longitudinale en 

transversale echo presentatie.  
 
Aantal deelnemers :12;  duur: 1 dag 
Locatie: Spaarne Gasthuis, Hoofddorp, zaal 1&2 
 
Literatuur: Munich Ultrasound Course zowel website als het boekje door Schreuder  
Berweck 
  



 
 

Concept programma 
 
Voorzitters en duo-presentatie: Wojtek Polomski en Maurits Hoonhorst 
 
08.45 Ontvangst en registratie 
 
09.15 Inleiding 
    

Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:  
• Overview van anatomie van de heup, bovenbeen, gedeeltelijk onderbeen en 

voetmusculatuur,  met nadruk heupflexoren en adductoren hamstrings, 
kantelaars van de voet en teenflexoren en beperkt teenextensoren 

• Specifieke klinische beelden met indicatie voor de behandeling  en 
bijbehorende spierselectie 

• Behandelmogelijkheden met  ook aandacht voor het belang van een 
proefbehandeling door middel van een zenuw of spierblokkade 

• Overzicht van de bestaande  botulinetoxinen en dosering 
 
10.15 Pauze 
 
10.30 Vervolg specifieke anatomie onderste extremiteit; combinatie van anatomie in 

vivo en echobeelden van de spieren, longitudinale  en transversale presentatie 
• Aandacht voor de wijze waarop de specifieke spieren met echo het beste 

zichtbaar gemaakt kunnen worden, plaatsing van de echokop, met ook 
aandacht voor omringende structuren zoals oriëntatiepunten, vaten, pezen en 
zenuwen.  

 
Voor anatomie in vivo en echoweergave van de spieren wordt gebruik gemaakt 
van een proefpersoon. 
 
11.45 Echografische beelden bij patiënten met spasticiteit en het belang hiervan voor 

het plannen van de behandeling (bijzondere locatie hypertonie, atrofie, 
vervetting, clonus, fasciculatie) Presentatie met toelichting van verzameling van 
echovideobeelden.  
Wojtek Polomski 

 
12.15  lunch 
  



 
Middagprogramma: praktisch 

 
Begeleiders: Wojtek Polomski, Maurits Hoonhorst, Anne Marieke Dommisse, Judith 
Fleuren 
 
13.00  Oefenen met de echobeeldvorming bij gezonde proefpersonen met 

groepen van 3 cursisten en 4 stations. 1 station wordt ook gebruikt als 
voorbeeld, waarbij het oefenen door de cursisten telkens wordt 
voorafgegaan door het tonen van de techniek van de echografie en het 
beeld van een spiergroep. 

 
14.15  Interactieve presentatie van 4 patiënten. waarbij met de cursisten per 

patiënt een behandelvoorstel wordt gedaan. Goalsetting.   
 
15.00  Pauze 
 
 
15.15  Oefenen met de echobeeldvorming bij de vier spastische patiënten met 

groepen van 3 cursisten en 4 stations. 1 station wordt ook gebruikt als 
voorbeeld waarbij het oefenen door de cursisten telkens wordt 
voorafgegaan door het tonen van de techniek van de echografie en het 
beeld van een spiergroep 

 
16.45 Overdenkingen bij behandeling van spasticiteit, waarbij ook andere 

behandelingen (orthesen, elektrostimulatie, oefentherapie) de revue 
passeren. Verder aandacht voor hoe een spasticiteitsspreekuur in te 
richten 

 
17.15   Afsluiting met informeel bijeenzijn en borrel 
 
 

Sprekers en begeleiders 
 
A.M.V. Dommisse, Revalidatiegeneeskunde, Isala, Zwolle 
Dr. J.F.M. Fleuren, Revalidatiegeneeskunde,  Roessingh, Enschede 
M.H.W.J. Hoonhorst, Revalidatiegeneeskunde, Vogellanden, Zwolle  
W. Polomski, Revalidatiegeneeskunde , Spaarne Gasthuis, Hoofddorp   
  



 
Met dank aan de sponsoren voor hun financiële bijdrage aan de cursus 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


