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POBOT Post-Graduate Training Spasticiteitbehandeling 2019 

Het huidige aanbod aan cursussen van de behandeling van spasticiteit met botulinetoxine 
(botox) is  fragmentarisch en niet gericht op het behalen en toetsen van individuele 
competenties. In 2017 namen alle cursusaanbieders het initiatief om een nieuw 
cursuscurriculum op te zetten dat het huidige fragmentarische cursusaanbod vervangt. 
 
In deze ‘Post-graduate Training’ komen alle onderdelen samen die leiden tot 
bekwaamheid en bevoegdheid om een selectie van de meest relevante spiergroepen te 
behandelen conform de nieuwe richtlijnen, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Het 
programma biedt, naast basale theorie, veel praktische onderdelen gericht op goal 
setting, muscle targeting, echotraining en snijzaalpracticum. Het cursus kent een 
instaptoets en een uitgangstoets waarbij ook supervisie en beoordeling in de eigen 
praktijk kan plaats vinden na afloop van de cursus. 
 
Het curriculum van de cursus bestaat uit een driedaagse post graduate starttraining gevolgd 
door 3 verschillende gevorderde (advanced) trainingen die zijn gericht op de behandeling 
van complexe problematiek van de arm en het been, en de behandeling van kinderen.  
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Programma 
 
Woensdag 10 april 2019 
09.00 Ontvangst en registratie 
 
09.30 

 
Welkom en inleiding 
Duco Steenbeek (gastheer) 
 

 Voorzitter:  Wojtek Polomski  
09.45 Pathofysiologie van spasticiteit.  
 Judith Fleuren 
10.10 Anatomie en spierfysiologie bovenste en onderste extremiteiten 
 Wim Jansen 

 
10.45 Pauze 

 
11.10 Meten is weten? Klinimetrie en de pitfalls 
 Judith Fleuren 
11.35 Indicatiestelling en behandelstrategie bovenste extremiteit 
 Carl Meskers 
12:05 Basis echografie: apparatuur, instellingen en de knoppen 

Monique Reijnierse 
 

12:20 Lunch 
  
 Workshopleider: Duco Steenbeek  
13.00 Demonstratie sonoanatomie bovenste extremiteit (met proefpersoon) 

Duco Steenbeek en Wojtek Polomski 
 
Interactieve training echografie bovenste extremiteiten 

 Met vijf proefpersonen en vijf begeleiders  worden in vier rondes spiergroepen behandeld 
van de arm en hand. Dit wordt steeds kort centraal ingeleid met een anatomie presentatie, 
waarin de lengte doorsneden worden vertaald naar de dwarsdoorsneden gevolgd door 
centrale echodemo 

 
 

Bart Schouten, Judith Fleuren, Maurits Hoonhorst, Wim Janssen, Duco Steenbeek en Wojtek 
Polomski  
 

17.30 Afsluiting dag 1 met take home messages  
 Duco Steenbeek 

 
Avond: ter vrije besteding 
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Donderdag 11 april 2019 
08.15 Ontvangst en registratie 
 
08.20 

 
Inleiding 
Duco Steenbeek 
 

 Voorzitter: Maurits Hoonhorst  
08.35 Inleiding spasticiteit onderste extremiteit, gangbeeldanalyse volwassenen, en alternatieve 

behandelingen 
 Sander Geurts 
09.30 Indicatiestelling en behandelstrategie onderste extremiteiten aan de hand 
 Maurits Hoonhorst 

 
10:00 Pauze 

 
10.25 Gangbeeldanalyse en behandeling onderste extremiteiten bij kinderen  
 Duco Steenbeek 
10.55 Productvergelijking, dosering en registratie 
 Anne Marieke Dommisse 
11.25 Centrale discussie 
 Voorzitter 
11.55 Demonstratie sonoanatomie onderste extremiteiten (met proefpersoon) 
 Duco Steenbeek/ Wojtek Polomski 

 
12:20 Lunch 
  
 Workshopleider:  Duco Steenbeek 
13.00 Interactieve training echografie onderste extremiteiten 
 Anne Marieke Dommisse, Judith Fleuren,  Sander Geurts, Daan Eijspaart, Maurits Hoonhorst en 

Wojtek Polomski  
 
15.00 
 
15.20 

 
Bijzonderheden in de praktijk 
Wojtek Polomski 
Vervolg interactieve training echografie onderste extremiteiten 

16.50 Afsluiting dag 2 met take home messages  
 Sander Geurts 
18.00 Diner bij Bree 33, Breestraat 33, 2311 CH Leiden 
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Vrijdag 12 april 2019 
08.00 Ontvangst en registratie 

 
08.15 Verzamelen bij collegezaal 4. Gezamenlijk naar obductieruimte 
08.30 Snijzaalpracticum vier stations met vijf deelnemers. Anatomie skeletspieren in arm en been 
 Leiding: Wim Janssen, Duco Steenbeek  

Stations: Anne Marieke Dommisse,  Judith Fleuren, Maurits Hoonhorst en  Wojtek Polomski, 
Sander Geurts, Wim Janssen, Duco Steenbeek 
 

10.30 Pauze 
 
 
11.00 

 
Voorzitter: Anne Marieke Dommisse 
Echografie bewegingsapparaat: achtergronden, sonoanatomie en pathologie, pitfalls 
Monique Reijnierse 

11.45 Centrale discussie 
 Anne Marieke Dommisse 
  
12.00 Lunch 
  
 Workshopleider: Duco Steenbeek 
12.45 Interactieve training echografie met patiënten. Gewerkt wordt aan de hand van  de  goal 

setting, muscle targeting bij deze patiënten.   
Er wordt niet geïnjecteerd. De focus ligt op de afwijkende anatomie. Met vijf patiënten en vijf 
begeleiders  worden in vier rondes dezelfde groepen spieren behandeld zoals in middag 1 en 
middag 2. Deze sessie wordt kort centraal ingeleid met dezelfde anatomiepresentatie, waarin 
de lengte doorsneden worden vertaald naar de dwarsdoorsneden. Na iedere ronde wordt 
centraal teruggekoppeld wat de bijzonderheden, leermomenten zijn bij deze patiënt. 

 Bemanning stations met patiënt: Wojtek Polomski, Anne Marieke, Maurits Hoonhorst, Duco 
Steenbeek, Wim Janssen, Sander Geurts en Judith Fleuren  
Supervisie pathologie en instelling apparatuur: Monique Reijnierse 
 

15.20 Pauze 
 

15.40 Praktijktoets sonoanatomie bij de patiënten 
 Wojtek Polomski, Anne Marieke, Maurits Hoonhorst, Wim Janssen en Judith Fleuren, Sander 

Geurts. Supervisie Monique Reijnierse 
16.15 Digitale eindtoets 
16.40 Mondelinge evaluatie, afsluiting van de POBOT training met take-home messages en inleiding 

POBOT advanced cursussen 
Sander Geurts 

17.00 Einde POBOT Post-Graudate Training 

 


