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ADAM Amir

Een kwalitatieve studie naar de noden, verwachtingen en
ervaringen van experts en universitaire docenten met
sedentair gedrag en bewegingstussendoortjes in het hoger
onderwijs.

DE MARTELAER Kristine

BADJI Jalika

The coordination patterns in children with Developmental
Coordination Disorder and typically developing children while
performing several motor tests

BAEYENS Jean-Pierre,
DEGELAEN Marc,
SWINNEN Eva

BERENDSE Sanne

Eigenschappen en validatie van de Nederlandse herziene
neurofysiologie van pijn vragenlijst bij kankerpatiënten

DE KOONING Margot

BERNS Meike

Pijneducatie voor borstkanker patiënten, een pilot studie.

NIJS Jo

BLYCKAERTS Shanna

De kosten van urinaire incontinentie bij vrouwelijke sporters

TAEYMANS Jan,
CLARYS Peter

Does mental fatigue interact with balance performance and
brain activity during various balance tasks?

MEEUSEN Romain

Het verband tussen somatische maturiteit, botdensiteit en
lichaamssamenstelling tijdens de adolescente groeispurt bij
jongens.

CLARYS Peter,
D'HONDT Eva

BUELENS Lise

The relationship between children’s and parents’ perceived
water competence of the child and the freedom parents give
to their children in, on and around water

DE MARTELAER
Kristine, D'HONDT Eva

CHRISTIAENS Jens

De implementatie en evaluatie van trainingsmodules voor de
begeleiders van topsport-studenten.

WYLLEMAN Paul

CLERIX Elien

The one-minute tibialis anterior muscle function test (1TMFT) for children with cerebral palsy

BAEYENS Jean-Pierre,
DEGELAEN Marc,
SWINNEN Eva

Kan creatine supplementatie de negatieve effecten van
mentale vermoeidheid tegenwerken?

ROELANDS Bart

The influence of passive back exoskeletons on muscle activity
during controlled industrial movements.

DE PAUW Kevin,
MEEUSEN Romain

DE PELSEMAEKER Lisa

Het gebruik van stress related growth in de topsport door
Vlaamse trainers: een kwalitatief onderzoek

WYLLEMAN Paul

EL HABOUCHI Ismail

Hebben het aantal jaren praktijkervaring invloed op de
competenties van ervaren en beginnende kinesitherapeuten?
Een cross-sectioneel onderzoek.

ZINZEN Evert

ETA Frida

Biomechanical Response to a novel lower-limb prosthetic
device (Cyberlegs++) during dual task walking

DE PAUW Kevin,
MEEUSEN Romain

FIROUZI Mahyar

Is perioperative pain neuroscience education more effective
than back school in achieving work resumption in patients
undergoing surgery for lumbar radiculopathy?

PUTMAN Koen

IWENS Bram

Het effect van krachttraining op de reactiesnelheid bij
ouderen

METS Tony

JÄGER Karin

Psychometrische eigenschappen van de Nederlandse
vertaling van de Revised Neurophysiology of Pain
Questionnaire

DE KOONING Margot

CAIGNIE Charlie

LÉONARD Eowyne
BOUCKAERT Remco
DE FEYTER Andreas
BRICHAU Lynse
BYL Loïc

BOSMAN Liese

DE BRUYN Marius
VANDER GRACHT
Charlotte
DE MAEYER Alynn
MICHAUX Loranne

GEERNAERT Lionel

LEXMOND Wendy
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JESPERS Elise

Immersive virtual reality during robot-assisted walking: the
effect of optic flow manipulation on active participation in
healthy adults - preliminary result

KERCKHOFS Eric,
SWINNEN Eva

Epigenetic mechanisms of the brain-derived neurotrophic
factor (BDNF) in patients with chronic fatigue
syndrome/myalgic encephalomyelitis

NIJS Jo

The mediating effect of Perceived Injustice and Pain
Catastrophizing in the relationship of Pain on fatigue in
Breast Cancer Survivors.

NIJS Jo, BECKWEE
David

LHOST Julie

De kost van urinaire incontinentie bij vrouwelijke werknemers
van de Vrije Universiteit Brussel en het Universitair
Ziekenhuis Brussel

TAEYMANS Jan

LIEVENS Laure

The influence of Intrapulmonary Percussive Ventilation in
upright position on gastroesophageal reflux in infants under
the age of one year.

VAN GINDERDEUREN
Filip

LOQUET Laura

Welk effect heeft een multidisciplinair oncologisch
revalidatieprogramma op het ontstaan en evolueren van
borstkanker gerelateerd lymfeoedeem? Een klinisch
onderzoek

ADRIAENSSENS Nele,
VANDYCK Ellen

GEYS Marion
LAGRANGE Lara
SILEGHEM Rani
LAHOUSSE Astrid
IVAKHNOV Sergei

MEESENS Carol

Sensorimotor control during functional tasks in low back pain
VAN BUGGENHOUT Fien patients and healthy subjects

VAES PETER

MEEUSEN Dries

Het gebruik van MRCPs om volgende beweging te voorspellen

DE PAUW Kevin,
MEEUSEN Romain

OLBRECHTS Jelle

Blessure-incidentie bij jeugdvoetballers tussen 9 en 15 jaar in
Belgische elite jeugdacademies

D'HONDT Eva

De associatie tussen objectieve geboorte– en
bevallingsparameters en de motorische competentie bij
kinderen tussen 4 en 6 jaar

D'HONDT Eva

CRUYDT Dean
OLIESLAGERS Luna
GEUBELS Kaat

PORTHEINEReference values and the concurrent validity of the
SCHMUTZLER Katharina MoistureMeter D compact for the assessment of the local
tissue water content of the skin in breast cancer patients with
lymphedema.

DEVOOGDT Nele, DE
KOONING Margot

RODET Liesa

AERENHOUTS Dirk,
CLARYS Peter

The Popeye effect: a comparison of protein profile, leucine
intake and muscle strength in active vegetarians and
omnivores

ROOSENS Roxane

Short term effects of pain neuroscience education in healthy
VANDERLINDEN Lientje children

ICKMANS Kelly

SEROEN Charlélie

The Influence of Pain Cognitions on Conditioned Pain
Modulation in Patients with Lumbar Radiculopathy Scheduled
for Surgery: a cross-sectional study.

NIJS Jo

Effect of a multidisciplinary rehabilitation program on the
onset or progression of sarcopenia in breast cancer patients
according to three cut-offs

ADRIAENSSENS Nele,
BECKWÉE David

SEYS Thibaut

Effects of cycling status on (older) adults self-rated health
and functionality

DEFORCHE Benedicte

STAINIER Julie

The relationship between children's actual and perceived
water competence using a pictorial swimming scale.

DE MARTELAER
Kristine, D'HONDT Eva

STOOP Yana

Physiological responses and perceived exertion during
overground walking with a mobile exoskeleton after stroke:
clinical trial

KERCKHOFS Eric,
SWINNEN Eva

Does mental fatigue influence lower extremity functional
performance tests?

MEEUSEN Romain

Anthropometric measurements, bio-electrical impedance
analysis and dual energy X-ray absorptiometry for estimating
total and upper extremity body composition in young healthy
adults: a comparative study

CLARYS Peter,
D'HONDT Eva

Evaluation of the objective structured clinical examination
(OSCE) method and development of an OSCE for
physiotherapy students of the VUB

ZINZEN Evert

MEJIEV Zourab
SERVRANCKX Michiel
KIEKENS Nele

DEBONTRIDDER Jordy
TEUGELS Amber
PROOST Matthias
THIRY Christophe
PETROONS Robin

TIMMERMANS Joyce
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VAN BEURDEN Marion
VAN LOOVEREN Lori
VAN BIESEN Anton
VANDER SLAGHMOLEN
Bianca

Psycho-physiological evaluation of a novel lower-limb
prosthetic device (CYBERLEGs++) during daily activities

DE PAUW Kevin,
MEEUSEN Romain

Onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de
lateral jump-landing test met duale taak, een screeningstest
voor voorste kruisband letsels.

EECHAUTE Christophe

VAN DEN AKKER Berdien Experiences of Oncology Physiotherapists with the application
ZWINKELS Patricia Anna of Pain Neuroscience Education in daily practice: A qualitative
study.

DE KOONING Margot

VAN DEN BOSSCHE
Anouk
VERBEIRENS Pieter

The influence of a lifestyle intervention in overweight/obese
pregnant women on the body composition and metabolic
profile of their offspring: a long-term follow-up.

PROVYN Steven,
TRESIGNIE Jonathan,
VAN DE MAELE Karolien

VAN DEN BOSSCHE
Matthias
PEETERS Evi

The effect of mental fatigue on cognitive performance –
related bold

ROELANDS Bart

VAN DER OORD Shannen Biomechanical evaluation of the Ankle Mimicking Prosthetic
Foot prototype 4.0 during walking
VAN CAUWELAERT Evi

DE PAUW Kevin,
MEEUSEN Romain

VAN HERK Karlijn

Transcranial direct current stimulation (tDCS) for the
treatment of motor sequence learning in Parkinson’s
Diseased (PD) patients with mild cognitive impairment

KERCKHOFS Eric

VAN HEULE Laurine

Wat is de intensiteit van een oefenschema uitgevoerd met
baby en kan dit leiden tot compensatiegedrag bij jonge
mama’s? Een piloot studie

AERENHOUTS Dirk

VANDER ELSTRAETEN
Phaedra

Morfologische assymetrie bij competitieve vrouwelijke
tennisspeelsters.

D'HONDT Eva

VERREYDT Brend

Can Back School or Brain School Alter Temporal Summation
in Patients Undergoing Surgery for Lumbar Radiculopathy? A
Randomized Controlled Trial

ICKMANS Kelly

VRYDAG Judith

Unraveling barriers regarding the questionnaire items of the
newly developed pednpq: a qualitative analysis

ICKMANS Kelly

WAELKENS Toninio

Korte termijn effecten van differentieel leren en contextuele
interferentie in een complexe responstijd taak

BAEYENS Jean-Pierre,
SERRIEN Ben

WESTPHAL Kenny

Snelle circulatie contrast therapie bij patiënten met
epicondylitis lateralis: een vergelijkende studie.

VAES Peter

WINDERICKX Aude

Baseline evaluation and comparison of self-reported
outcomes of pain, functional status and pain cognitions in
patients with chronic whiplash associated disorders and
healthy subjects

NIJS Jo, COPPIETERS
Iris

DESCHEEMAEKER Kari

The difference in the motor development of the offspring of
women with prepregnancy overweight/obesity compared to
the offspring of women without prepregnancy overweight: a
cross-sectional study

TRESIGNIE Jonathan,
VAN DE MAELE
Karolien, PROVYN
Steven

2017-2018
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Promotor(s)

AGUIRRE Stefano

De correlatie tussen de Kenny music performance anxiety
inventory (K-MPAI) score en de cervicale range of motion
(ROM) bij conservatorium studenten die piano spelen - een
cross-sectioneel onderzoek

BAEYENS Jean-Pierre

AVAU Marie

Influencing the exercise adherence of chronic low back pain
patients with the use of a motivational tool: a randomized
controlled trial

VAES Peter

BEGHIN Charlotte

Veranderingen in gewicht,lichaamssamenstelling en
energiebalans gerelateerd gedrag bij eerstejaarsstudenten
volgens geslacht en woonsituatie

DELIENS Tom,
D'HONDT Eva

BELLEN Charlotte

Individuele, werk en vlucht gerelateerde factoren die
mogelijk leiden tot nek en lage rug klachten. Een
observationeel onderzoek

PATTYN Nathalie,
DUVIGNEAUD Nathalie

RUELENS Kevin

WUIJTS Maarten

DE SMEDT Remko

WRIGHT Lynn
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BOUZARPOUR Faryan

The influence of rehearsal sessions on the muscular activity
of the left trapezius pars ascendens muscle in conservatory
students for piano: exploratory study

BAEYENS Jean-Pierre

BUKKEMS Joost

The relationship between muscle fatigability, self-perceived
fatigue and frailty in the oldest old.

BAUTMANS Ivan

CALLEWAERT LaureAnne

Influencing the exercise adherence of chronic low back pain
patients with the use of a motivational tool: a randomized
controlled trial

VAES Peter

CORTEBEECK Thomas

Validiteit en test-hertest betrouwbaarheid van de Gait Up©
voor temporospatiale ganganalyse bij CVA patiënten

BECKWÉE David,
DEGELAEN Marc,
SWINNEN Eva

DE BECKER Kenneth

Functional pattern changes in ADL movements between LBP
and healthy controls

VAES Peter

DE CUYPER Romy

Kinetics and kinematics during gait with a novel ankle
prosthesis (AMP-foot 4.0)

DE PAUW Kevin,
MEEUSEN Romain

DECOCK Debby

Kinetics and kinematics during gait with a novel ankle
prosthesis (AMP-foot 4.0)

DE PAUW Kevin,
MEEUSEN Romain

DEWAELE Camille

Five direct and indirect clinical assessment tools for the
evaluation of the thoracic kyphosis in the elderly: a validity
study

BECKWÉE David

D'HONDT Nicolas

A cross sectional study: Does age have an impact on the
change in muscle activity during a sustained dynamic
contraction in humans?

BAUTMANS Ivan

DUERINCKX Ian

Validiteit en test-hertest betrouwbaarheid van de Gait Up©
voor temporospatiale ganganalyse bij CVA patiënten

BECKWÉE David,
DEGELAEN Marc,
SWINNEN Eva

GARRITSEN Bjarne

The Effect Of Continuous Cryotherapy On Functional
Performance Tests Of The Knee In Healthy Subjects: A
Randomized Controlled Trial

MEEUSEN Romain

GEEURICKX David

Smartphone based intervention study to promote an active
lifestyle in lower educated working young adults: a
randomized controlled trial

DEFORCHE Benedicte

GYSBRECHTS Katrijn

Associations between pain cognitions and healthcare
utilization in patients scheduled for surgery for lumbar
radiculopathy

PUTMANS Koen

MOINIL Christof

A cross sectional study: Does age have an impact on the
change in muscle activity during a sustained dynamic
contraction in humans?

BAUTMANS Ivan

MOSTINCKX Cameron

Differences in energy consumption and cardiorespiratory load
during overground, treadmill and robot-assisted walking after
stroke

KERCKHOFS Eric,
SWINNEN Eva

RAEYMAEKERS Jorn

Vergelijking van de voedingskwaliteit bij verschillende
sporten met behulp van de DQI

CLARYS Peter

SCHILLER Dora

De verschillen in heup en de knie knemaica tijdens het
stappen tussen kinderen met cerebrale parese en gezonde
kinderen

BAEYENS Jean-Pierre,
DEGELAEN Marc,
SWINNEN Eva

SECRETIN Tim

Constructvaliditeit van de K5 (Cosmed) en de Metalyzer
(Cortex) indirecte calorimetrie toestellen tijdens stationair
fietsen

DE GEUS Bas

SMOLDERS Mirabella

The effect of a multidisciplinary oncological rehabillitation
program on anthropometry and quality of life in female
breast cancer survivors

ADRIAENSSENS Nele,
BECKWÉE David

VAN DE VEN Marlou

Vroege Intensieve Neurorevalidatie voor kinderen en jong
volwassenen in coma, vegetatieve toestand of minimale
bewustzijnstoestand: een observationele cohorte studie.

KERCKHOFS Eric

VAN DEN MEERSSCHE
Celien

The effect of a multidisciplinary oncological rehabillitation
program on anthropometry and quality of life in female
breast cancer survivors

ADRIAENSSENS Nele,
BECKWÉE David
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VAN DER VEEKEN
Laurens

Functional evaluation of patients after short stem total hip
arthroplasty: a retrospective case series

BECKWÉE David

VAN HEMELRYCK Jelle

Cause and characteristics of bicycle crashes in adults (45+).

DE GEUS Bas, VAN
CAUWENBERG Jelle

VAN ROY Lezyl-Jane

Five direct and indirect clinical assessment tools for the
evaluation of the thoracic kyphosis in the elderly: a validity
study

BECKWÉE David

VAN ZUNDERT Rosalia

Musculoskeletale aandoeningen bij pianisten in professsioneel
orkest: de relatie tussen range of motion, Music Performance
Anxiety en pijn

BAEYENS Jean-Pierre

VANBEYLEN Antoine

Differences in energy consumption and cardiorespiratory load
during overground, treadmill and robot-assisted walking after
stroke

KERCKHOFS Eric,
SWINNEN Eva

VANDERROOST Mathieu Cause and characteristics of bicycle crashes in adults (45+).

DE GEUS Bas, VAN
CAUWENBERG Jelle

VANDYCK Ellen

The influence of microsurgery and concervative therapy on
arm volume changes in breast cancer-related lymphedema.

ADRIAENSSENS Nele

VERMEERSCH Jasper

Functional pattern changes in ADL movements between LBP
and healthy controls

VAES Peter

VERSTAPPEN Maureen

Associations between pain cognitions and healthcare
utilization in patients scheduled for surgery for lumbar
radiculopathy

PUTMANS Koen

VOOGT Kim

Musculoskeletale aandoeningen bij pianisten in professsioneel
orkest: de relatie tussen range of motion, Music Performance
Anxiety en pijn

BAEYENS Jean-Pierre

WITTEVRONGEL Ine

Veranderingen in gewicht,lichaamssamenstelling en
energiebalans gerelateerd gedrag bij eerstejaarsstudenten
volgens geslacht en woonsituatie

DELIENS Tom,
D'HONDT Eva
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AERTS Lore

Het revalidatieproces van topsport-leerlingen en

WYLLEMAN Paul

ALLEBAUT Elke

Het effect van Mamaerobics op fitheid en antropometrie van
jonge moeders.

AERENHOUTS Dirk

APPERLOO Jildert

The feasibility of a 4DCT protocol for evaluating the subtalar
joint: a pilot study.

CATTRYSSE Erik

BECKERS Jana

Longitudinaal onderzoek naar bewegingsvariabiliteit bij de
volleybal aanvalsbeweging - relaties met prestatie en groei

BAEYENS Jean-Pierre

BEINTEMA Annemarie

Pain and health related quality of life following breast cancer
treatment. A pilot study

NIJS Jo

BERENDSEN Chantal

The Ecological validity of neuropsychological test for
unilateral neglect.

KERCKHOFS Eric

BERGMANS Joyce

Invloed van gewichtsreductie op ganganalyse bij obese
adolescenten

PROVYN Steven

BERNAERS Els

What is the influence on dynamic postural control by
absence/presence of the plantaris muscle, using the Multiple
Hop Test?

CATTRYSSE Erik

BIJVELDS Nadèche

De invloed van een korte repetitieve oefensessie op de
spieractiviteit van de musculus trapezius pars descendens
van de strijkarm bij cellisten: een piloot-studie.

BAEYENS Jean-Pierre

BILTERYS Thomas

Pain in breast cancer survivors: nociceptive, neuropathic or
central sensitization pain?

ADRIAENSSENS Nele,
NIJS Jo
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BOUCKAERT Arthur

Het antropometrisch profile van volwassen tennisspelers:
dominante versus niet dominante zijde. Een cross-sectionele
studie.

D'HONDT Eva

BOUTEN Pauline

Acute inname van cacao flavanol verhoogt de cerebrale
doorbloeding en de cognitieve functie in patiënten met type 1
diabetes.

MEEUSEN Romain,
TONOLI Cajsa

BULEY Rebekah

De integratie van bekkenbodemspieroefeningen in het
wekelijks trainingsschema van jongvolwassen vrouwelijke
sporters: een pilotstudie.

AERENHOUTS Dirk

CALLENS Lieselot

Variaties en determinanten van intramurale zorgtrajecten na
chirurgie bij lumbale radiculopathie.

PUTMAN Koen

CALLENS Tide

Acute inname van cacao flavanol verhoogt de cerebrale
doorbloeding en de cognitieve functie in patiënten met type 1
diabetes.

MEEUSEN Romain,
TONOLI Cajsa

CORMOND Maëlle

Onderzoek van de spieractiviteit van de m. trapezius pars
descendens bilateraal bij professionele dwarsfluitspelers

BAEYENS Jean-Pierre

CRAUWELS Nick

Het antropometrisch profile van volwassen tennisspelers:
dominante versus niet dominante zijde. Een cross-sectionele
studie.

D'HONDT Eva

DANHIEUX Laura

Lung Clearance Index in pediatric patients with obstructive
disease

MALFROOT A.

DE BRY Audrey

Changes in EMG activity of the lower trapezius muscle due to
rehearsal sessions in piano players.

BAEYENS Jean-Pierre

DE CLERCK Lotte

Validiteit en reproduceerbaarheid van de Gait Up © voor
temporospatiale ganganalyse bij CVA patiënten.

SWINNEN Eva,
BECKWÉE David,
DEGELAEN Marc

DE GOEIJ Wanda

Development and pilot testing of a Pain Neuroscience
Education Program for cancer survivors

NIJS Jo

DE MOOR MAUD

De invloed van gewichtsreductie op de plantaire druk tijdens
de gang bij obese adolescenten.

PROVYN Steven

DE RIDDER Sara

Het effect van een enkele koude-sauna applicatie op een
maximale fiets-ergometer belastingtest (pilootstudie)

CLARYS Peter, CLIJSEN
Ron

DE VOS Teske

Het effect van tuberositas tibiae osteotomie ter correctie
maltracking patella op pijn, kniefunctie en sportparticipatie:
een prospectieve interventiestudie

VANLAUWE Johan

DEBECKER Winnie

De implementatie van een oefenprogramma ter preventie
van non-contact enkelverstuikingen en voorste
kruisbandletsels: een cohortstudie binnen de vrouwelijke
basketbalsport.

EECHAUTE Christophe

DEMESMAEKER Lise

The effect of a six-month intensive strength training and
strength-endurance training in elderly people: A randomized
controlled trial.

BAUTMANS Ivan

DEMIN Ann-Sofie

Active transport among adolescents: relation between active
transport and total MVPA

DEFORCHE Benedicte

DENEYER Jens

Zorggebruik bij chronische beroertepatiënten. Health care
utilization in chronic stroke patients

DE WIT L., PUTMAN
Koen

DUBOIS Annelies

De effecten van een multidisciplinair revalidatieprogramma
op de parameters van het metabool syndroom bij
borstkanker overlevers.

ADRIAENSSENS Nele

DUVERGER Marijke

De effecten van een multidisciplinair revalidatieprogramma
op de parameters van het metabool syndroom bij
borstkanker overlevers.

ADRIAENSSENS Nele

ELSOCHT Glenn

Analyse van de romp en polsgewricht bij het gebruik van
vuurwapens door politie-agenten door middel van infrarood
en 3D opnames: pilootstudie

PROVYN Steven

EVENEPOEL Melissa

Het effect van mentale vermoeidheid op sportspecifieke
reactiesnelheid.

ROELANDS Bart,
MEEUSEN Romain
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FOEDERER Judith

Fysieke en mentale evolutie van overlevenden van
kinderkanker die behandeld zijn met vincristine: een
observationele studie

ADRIAENSSENS Nele

GERRITSEN Dieuwertje

De invloed van een korte repetitieve oefensessie op de
spieractiviteit van de musculus trapezius pars descendens
van de strijkarm bij cellisten: een piloot-studie.

BAEYENS Jean-Pierre

GOLTSTEIN Desiree

Onderzoek naar de invloed van een acute inflammatie op het
fysiek functioneren van bewoners van een woonzorgcentrum:
een prospectieve cohort studie

BAUTMANS Ivan

GOYVAERTS Jolien

Two-year evolution of volleyball-spike biomechanics in elite
youth players and the influence of growth.

BAEYENS Jean-Pierre

GUETTARD Emma

Physical fitness of first and second year students
physiotherapy. A five year follow-up using the Eurofit test
battery, Cooper test and tumble test.

ZINZEN Evert

IVANOVSKI Tanja

Is chest expansion in breast cancer survivors related to
cardiopulmonary function and health related quality of life? A
pilot cohort study

VAN GINDERDEUREN
Filip

JACOBS Elien

Cognitie bij obese adolescenten na een multidisciplinaire
behandeling.

PROVYN Steven

JACOBS Sarah

De verhouding van fysieke activiteit, lichaamsvet en
vermoeidheid tot cognitie bij adolescenten

PROVYN Steven

JACQUEMYN Aïda

Two-year evolution of volleyball-spike biomechanics in elite
youth players and the influence of growth

BAEYENS Jean-Pierre

JANSMA Anna

De invloed van verschillende vormen van fysieke training op
krachtwinst en functioneel vermogen bij thuiswonende
ouderen

BAUTMANS Ivan

JAPINK-WILMINK
Saskia

Responsiveness of the Lymphoedema Functioning, Disability
and Health questionnaire (Lymph-ICF) in patients with breast
cancer related lymphedema

NIJS Jo, DEVOOGDT
Nele

KERKHOVE Charlotte

Conservatieve versus microchirurgische behandeling van
lymfoedeem

ADRIAENSSENS Nele

KUIJTEN Danny

Het effect van tuberositas tibiae osteotomie ter correctie
maltracking patella op pijn, kniefunctie en sportparticipatie:
een prospectieve interventiestudie

VANLAUWE Johan

LEMAIRE Layla

The acute cardiovascular response and temperature changes:
a comparison between cold-water immersion and cryosauna

CLARYS Peter, CLIJSEN
Ron

LEMAN Margo

Cognitie bij obese adolescenten na een multidisciplinaire
behandeling.

PROVYN Steven

MALHERBE Thomas

The acute cardiovascular response and temperature changes:
a comparison between cold-water immersion and cryosauna

CLARYS Peter, CLIJSEN
Ron

MEMARIAM-SIMONSE
Faranak

Predectieve factoren voor het ontwikkelen van
functioneringsproblemen geassocieerd met borstkankergerelateerd lymfoedeem

DEVOOGDT Nele

MEUWIS Kaipo

Predictors of Aromatase Inhibitor induced Arthralgia (AIA) A
preliminary historical cohort study of the SOLE trial.

ADRIAENSSENS Nele,
BECKWÉE David

MICKERS Maya

Responsiveness of the Lymphoedema Functioning, Disability
and Health questionnaire (Lymph-ICF) in patients with breast
cancer related lymphedema.

NIJS Jo, DEVOOGDT
Nele

MOREELS Bart

Effect long-term and longlong-term detraining after following
a resistance training program in elderly persons

BAUTMANS Ivan

MULDERS Marlene

De invloed van gewichtsreductie op de plantaire druk tijdens
de gang bij obsede adolescenten.

PROVYN Steven

NIJZINK-TER STEEGE
Jessica

Assessment of central sensitization in cancer survivors:
psychometric properties of the Dutch Central Sensitization
Inventory

NIJS Jo

PARIDAENS Lize

Barrières voor het toepassen van een preventief
oefenprogramma binnen de vertrouwelijke basketbalsport:
een cohortstudie

EECHAUTE Christophe
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PEETERS Nikie

De implementatie van een oefenprogramma ter preventie
van non-contact enkelverstuikingen en voorste
kruisbandletsels: een cohortstudie binnen de vrouwelijke
basketbalsport.

EECHAUTE Christophe

PISSÉ Kim

Barrières voor het toepassen van een preventief
oefenprogramma binnen de vrouwelijke basketbalsport: een
cohortstudie

EECHAUTE Christophe

PLET Jamal

De effectiviteit van een partiele e-learning
neurowetenschappelijk educatie in vergelijking met
gebruikelijke zorg op pijn, beperkingen, angst en pijn
cognities voor patiënten met chronische spinale pijn: een
gerandomiseerd gecontroleerde onderzoek.

NIJS Jo

POTIJK Froukje

Is chest expansion in breast cancer survivors related to
cardiopulmonary function and health related quality of life? A
pilot cohort study

VAN GINDERDEUREN
Filip

REMIE Ilse

Het effect van gedeeltelijke slaapvermindering op herstel na
een duurtraining.

AERENHOUTS Dirk

RINGOOT Aron

The influence of mental fatigue on technical performance
during a response inhibition motor reaction time task.

ROELANDS Bart,
MEEUSEN Romain

ROOFTHOOFD Karen

The influence of mental fatigue on technical performance
during a response inhibition motor reaction time task.

ROELANDS Bart,
MEEUSEN Romain

ROOSENS Ellen

De integratie van bekkenbodemspieroefeningen in het
wekelijks trainingsschema van jongvolwassen vrouwelijke
sporters: een pilotstudie.

AERENHOUTS Dirk

RUBBENS Ella

Validiteit en reproduceerbaarheid van de Gait Up © voor
temporospatiale ganganalyse bij CVA patiënten.

SWINNEN Eva,
BECKWÉE David,
DEGELAEN Marc

SCHEEPBOUWER Pauline Assessment of central sensitization in cancer survivors:
psychometric properties of the Dutch Central Sensitization
Inventor

NIJS Jo

SCHELFHOUT Yens

Sex-related differences in chronic spinal pain: changes in
gray matter thickness and psychosocial correlates in
response to a modern neuroscience approach

NIJS Jo

SCHUELER Katharina

Proximal-to-distal sequencing and the Leading Joint
Hypothesis in Throwing and Striking

BAEYENS Jean-Pierre

SCHUERMANS Julie

Invloed van gewichtsreductie op ganganalyse bij obese
adolescenten

PROVYN Steven

SERGOORIS Katrien

Stressincontinentie bij vrouwelijke golfers; een vergelijkende
studie met een niet sportende populatie.

CAMMU H.

SIRAGO Charlotte

Determinants, evolution and predictors of Health-Related
Quality of Life among adult stroke patients throughout the
post stroke sub-acute phase: a longitudinal study design

DE WIT L., PUTMAN
Koen

TER SCHURE Bertien

Is scapula dyskinesie een vaak voorkomend fenomeen in
borstkanker patiënten na een mastectomie?

NIJS Jo

VAN AMSTEL Robbert

De meetbare invloed van een geprotocolleerde multimodale
fysiotherapeutische interventie op de kwaliteit van leven bij
patiënten met a- specifieke chronische lage rugklachten?:
Een RCT Pilot study

VAES Peter

VAN DEN BOSSCHE

Het gebruik van Self-Organizing Maps (SOM) in de
biomechanica en motorische controle van de volleybal
aanvalsbeweging: kwaliteit en stabiliteit van SOM-analyses.

BAEYENS Jean-Pierre

VAN DER POL Stef

Oorzaken van sportblessures bij ouderen in Nederland.

BAUTMANS Ivan

VAN DOOREN Mara

Intra-en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de 50m
Watersafety test.

DE MARTELAER Kristine

VAN DURME Mathieu

Het gebruik van Self-Organizing Maps (SOM) in de
biomechanica en motorische controle van de volleybal
aanvalsbeweging: kwaliteit en stabiliteit van SOM-analyses.

BAEYENS Jean-Pierre
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VAN HAETEGEM Evelynn Longitudinaal onderzoek naar bewegingsvariabiliteit bij de
volleybal aanvalsbeweging - relaties met prestatie en groei

BAEYENS Jean-Pierre

VAN LOON Lesley

Variaties en determinanten van intramurale zorgtrajecten na
chirurgie bij lumbale radiculopathie.

PUTMAN Koen

VANBEVER Nina

Het effect van Mamaerobics op fitheid en antropometrie van
jonge moeders.

AERENHOUTS Dirk

VANROELEN Anja

Physical fitness of first and second year students
physiotherapy. A five year follow-up using the Eurofit test
battery, Cooper test and tumble test.

ZINZEN Evert

VERBUNT Nicky

The effect of continuous cryotherapy on functional
performance tests of the knee in healthy subjects: RCT.

MEEUSEN Romain

VERHAGEN Bianca

Is scapula dyskinesie een vaak voorkomend fenomeen in
borstkanker patiënten na een mastectomie?

NIJS Jo

VERMEIR Sofie

Pain in breast cancer survivors: nociceptive, neuropathic or
central sensitization pain?

ADRIAENSSENS Nele,
NIJS Jo

VIROUX Loïc

Het effect van repetitiesessies op de EMG activiteit van de M.
Deltoideus, pars anterior en M. Trapezius, pars descendens
bij violisten: een piloot studie

BAEYENS Jean-Pierre

VOSSEBELD Leonieke

Development and pilot testing of a Pain Neuroscience
Education Program for cancer survivors

NIJS Jo

WAHLEN Jelter

The effect of mental fatigue between two maximal exercise
tests in young trained athletes

ROELANDS Bart

WITTERZEEL Elout

Analyzing postural stability in relation to accuracy in archery
shooting with Self- Organizing Maps: a cross-sectional study

BAEYENS Jean-Pierre

2015-2016
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Naam student(en)
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Promotor(s)

AJATTAR Soumaya

De invloed van intrapulmonale percussieventilatie (IPV) in
zittende positie op gastro-oesofagale reflux (GOR) bij baby’s
onder de leeftijd van 5 maanden.

KERCKHOFS Eric

ANTOINE Axel

Assessment of body composition in well- functioning adults
aged 80 years and over: bioelectrical impedance analysis
compared to dual energy X-ray absorptiometry

BECKWÉE David

BAELE Elodie

Het effect van statische rekoefeningen op vermoeidheid en
recuperatie bij recreatieve skiërs

ZINZEN Evert,
AERENHOUTS Dirk

BAKKIOUI Sefora

Assessment of barrier function of scar tissue using a methyl
nicotinate inflammation assay

CLARYS Peter

BRACHOTTE Florence

Barriers to participation in a cardiac rehabilitation program

MEEUSEN Romain

BRAS Sem

Concurrent validiteit van 2D-bewegingsanalyse

ZINZEN Evert

BRUYNDONCKX Lyn

The ease of use, motivation and expectations of robotassisted gait rehabilitation in stroke patients and their
therapists

KERCKHOFS Eric,
SWINNEN Eva

CAIGNAU Bram

De invloed van mentale vermoeidheid op fysiologische en
psychologische parameters tijdens inspanning in de hitte.

ROELANDS Bart

CANAS-PEREZ Aurelie

De spiervezelkarakteristieken van de m. quadriceps femoris
en de m. triceps surae op basis van oppervlakte
electromyografie (Plux EMG) bij marathon lopers en sprinters

BAEYENS Jean-Pierre

CASSIMAN Jan

The effect of exercise therapy on the physical activity in
patients with knee osteoarthritis

BECKWÉE David

CASSIMAN Michiel

Het effect van suboccipital release op cervicale range of
motion, hoofdrepositie, hoofdhouding en pijn bij patiënten
met nekklachten en/of hoofdpijn.

VAES Peter
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CONDIJTS Alexandra

Het verschil in klachten tussen geen lymfoedeem en de
verscheidene stadia van lymfoedeem volgende de ISL
consensus, na borstkankerbehandeling. Een onderzoek
gebaseerd op een zelfontwikkelde vragenlijst

ADRIAENSSENS Nele

DAD Assia

De invloed van intrapulmonale percussieventilatie (IPV) in
zittende positie op gastro-oesofagale reflux (GOR) bij baby’s
onder de leeftijd van 5 maanden.

KERCKHOFS Eric

DE BEL Sandrien

De invloed van een multidisciplinair revalidatieprogramma op
fysieke fitheid, lichaamssamenstelling en vermoeidheid bij
borstkanker overlevers

ADRIAENSSENS Nele

DE CONINCK Jeffrey

Onderzoek naar de invloed van het gebruik van fietsdesks op
cognitieve prestaties.

MEEUSEN Romain

DE CREMER Wesli

Effect van een spierversterkend oefenprogramma en een
aeroob oefenprogramma op pro – en antiinflammatoire
cytokines in relatie tot veranderingen in gewicht en pijn bij
mensen met knieartrose: een gerandomiseerde klinische
studie.

VAES Peter, BECKWÉE
David

DE HENAU Lennert

Developing a smartphone application to promote active travel
in working young adults: qualitative study.

DEFORCHE Benedicte

DE KOSTER Berdien

Wat zijn de verschillen in romp kinematica tijdens het
stappen tussen kinderen met en zonder cerebral palsy?

DEGELAEN Marc

DE LAET Frederic

Developing a smartphone application to promote physical
activity in working young adults: qualitative study

DEFORCHE Benedicte

DE NEEF Fallon

The ease of use, motivation and expectations of robotassisted gait rehabilitation in stroke patients and their
therapists

KERCKHOFS Eric,
SWINNEN Eva

DEBASTE Ellen

Effects of cocoa flavanol intake on exercise and cognitive
performance in well-trained cyclist

MEEUSEN Romain

DECKERS Aiko

Effect of mental fatigue on reaction time and exercise
performance in a warm environment

ROELANDS Bart

DELAERE Andreas

Assessment of body composition in well- functioning adults
aged 80 years and over: bioelectrical impedance analysis
compared to dual energy X-ray absorptiometry

BECKWÉE David

DERICK Glenn

Referred pain areas provoked by cross-friction algometry
(CFA) in patients with chronic low back pain. Exploration of
the pressure pain thresholds of the Nn. Clunii mediale
superior at the level of the Mm. Tensor fascia latae and the
Gluteus medius.

FARASYN Andre

DERYCKER Andries

De spiervezelkarakteristieken van de m. quadriceps femoris
en de m. triceps surae op basis van oppervlakte
electromyografie (Plux EMG) bij marathon lopers en sprinters

BAEYENS Jean-Pierre

DEWULF Elke

What is the opinion of patients with multiple sclerosis and
their healthcare professionals about orthotic devices for the
lower limb

KERCKHOFS Eric,
SWINNEN Eva

DRUWÉ Jim

De relatie tussen de Karvonen methode en de aerobe
drempel in functie van de bepaling van de trainingshartslag
bij hartrevalidatie. Een retrospectieve cohort studie.

MEEUSEN Romain

FOEDERER Judith

Lange termijn effecten van de behandeling met vincristine®
op fysieke en mentale parameters bij overlevers van
kinderkanker: een pilootstudie

ADRIAENSSENS Nele

GHYSELS Sarah

Spiervezelrecruteringspatroon in functie van vermoeidheid
tijdens de "special judo fitness test" bij gezonde elite en nietelite judoka's (18- 45jaar).

CLARYS Peter

HAEGEMAN Nicolas

Is there a difference in cardiorespiratory load, energy
consumption or perceived fatigue during walking with and
without the Lokomat in stroke patients?

KERCKHOFS Eric

HEIJ Ward

The correlation between static- and dynamic balance among
community-dwelling older adults: A Cross-sectional study

BAUTMANS Ivan

HENDRIKX Tim

De toepassing van een preventief oefenprogramma binnen de
mannelijke voetbalsport: een cohort studie.

EECHAUTE Christophe
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HOLLANDERS Lex

De cervicale kinematica bij personen met acute nekklachten.

CATTRYSSE Erik

JACOBS Lise

Het effect van suboccipital release op cervicale range of
motion, hoofdrepositie, hoofdhouding en pijn bij patiënten
met nekklachten en/of hoofdpijn.

VAES Peter

JANSSENS Ken

Is there a difference in cardiorespiratory load, energy
consumption or perceived fatigue during walking with and
without the Lokomat in stroke patients?

KERCKHOFS Eric

KAFKOT Nick

Effect van een spierversterkend oefenprogramma en een
aeroob oefenprogramma op pro – en antiinflammatoire
cytokines in relatie tot veranderingen in gewicht en pijn bij
mensen met knieartrose: een gerandomiseerde klinische
studie.

VAES Peter, BECKWÉE
David

KARATAS Gulcan

Assessment of barrier function of scar tissue using a methyl
nicotinate inflammation assay

CLARYS Peter

KUIJLAARS Paschalis

The influence of wearing a helmet on the regional kinematica
of the cervical spine in asymptomatic subjects

CATTRYSSE Erik

LIPPENS Wout

The correlation between quadriceps muscle strength and
bone marrow lesions in patients with knee osteoarthritis: a
cross-sectional study

VAES Peter, BECKWÉE
David

LONCKE Justine

Barrières voor het toepassen van een preventief
oefenprogramma binnen de mannelijke voetbalsport: een
cohortstudie

EECHAUTE Christophe

MAESSCHALCK Fien

Testen van een krachttrainingsinterventie op de
blessuregevoeligheid van startende joggers. Does a
functional training program reduce the injury risk in start to
runners?

ZINZEN Evert

MKICHRI Haytem

The effectiveness of partial e-learning neuroscience education
in comparison with usual care education on pain, disability,
anxiety and pain cognitions in patients with chronic spinal
pain: a randomized controlled trail.

NIJS Jo

MONNÉ Kasper

The influence of cyclingdesks in the classroom on energy
expenditure, physical health and attention in adolescents

MEEUSEN Romain

MORRES Linda

Association between variability and symmetry of gait
parameters with fall incidents in chronic stroke patients

KERCKHOFS Eric

MUYLDERMANS Eveline Do a strength training program and an aerobic exercise
program, change the basal BDNF levels in patients with
symptomatic knee osteoarthritis? A randomized controlled
clinical trail

BECKWÉE David

NOPPE Annelies

Differences in psychological correlates between neck and
back pain patients: a cross-sectional study.

NIJS Jo

PIERS Alexander

The correlation between quadriceps muscle strength and
bone marrow lesions in patients with knee osteoarthritis: a
cross-sectional study

VAES Peter, BECKWÉE
David

POESEN Mirte

The nature of chronic pain in breast cancer survivors: a
cross-sectional study.

ADRIAENSSENS Nele

ROELANDT Evi

Barrières voor het toepassen van een preventief
oefenprogramma binnen de mannelijke voetbalsport: een
cohortstudie

EECHAUTE Christophe

ROGGEMAN Merlin

Electromyographic comparison of muscle activity in left upper
trapezius muscle, left extensor carpi radialis muscle and left
flexor carpi radialis muscle during different playing postures
in classical guitarists: a pilot study

BAEYENS Jean-Pierre

SERGORIS Katrien

Heeft golf een effect op urinaire stress- incontinentie bij
vrouwen van 50 jaar en ouder?

CAMMU H.

SIBRET Marie-Laure

Effectiveness of intrapulmonary percussive ventilation in
patients with respiratory syncytial virus bronchiolitis

KERCKHOFS Eric

TJEERDSMA Mariska

Het effect van een TOP-test op fysieke prestatie, cognitie en
gemoedstoestand bij master en adolescente atleten.

DE GEUS Bas

Laatste update 12/11/2019

Pagina 11 van 68

TUYNMAN Joannna

Orientation if the intervertebral foramen in de cervical
vertebrae

CATTRYSSE Erik,
MOENS M.

VAN CUTSEM Sanne

Conservatieve versus microchirurgische behandeling van
lymfoedeem

ADRIAENSSENS Nele

VAN DE KERKHOF
Anique

De validiteit van de “watersafety- zwembadveilig-50m” &
correlaties met de “Körperkoordinations test für Kinder”
(KTK) bij vlaamse kinderen van 7-12 jaar.

DE MARTELAER Kristine

VAN DE VIJVER
Stefanie

De invloed van een multidisciplinair revalidatieprogramma op
fysieke fitheid, lichaamssamenstelling en vermoeidheid bij
borstkanker overlevers

ADRIAENSSENS Nele

VAN DEN BROECK Jona Vermindert een krachttrainingsprogramma het risico op
blessures bij beginnende lopers?

ZINZEN Evert

VAN HOUTEN Josephus The influence of wearing a helmet on the regional kinematica
of the cervical spine in asymptomatic subjects

CATTRYSSE Erik

VAN KELECOM Marijke

ADRIAENSSENS Nele

Het verschil in klachten tussen geen lymfoedeem en de
verscheidene stadia van lymfoedeem volgende de ISL
consensus, na borstkankerbehandeling. Een onderzoek
gebaseerd op een zelfontwikkelde vragenlijst

VAN KEMPEN Stephanie De cervicale kinematica bij personen met acute nekklachten.

E. Carttrysse

VAN MULDERS
Benjamin

What are the differences in thorax, spine and pelvis
kinematics in children with cerebral palsy during barefoot
walking and walking with an orthosis?

DEGELAEN Marc

VAN ONNA Martine

Driedimensionale kinematica van de cervicale wervelkolom:
Een vergelijking van actieve flexie-extensie tussen gezonde
proefpersonen en cervicale radiculopathie patiënten.

CATTRYSSE Erik

VAN OVERSTRAETEN
Shauni

What is the opinion of patients with multiple sclerosis and
their healthcare professionals about orthotic devices for the
lower limb

KERCKHOFS Eric,
SWINNEN Eva

VAN ZEEBROECK

Eline Het effect van statische rekoefeningen op vermoeidheid en
recuperatie bij recreatieve skiërs

ZINZEN Evert,
AERENHOUTS Dirk

VANDENNEUCKER Ann

De toepassing van een preventief oefenprogramma binnen de
mannelijke voetbalsport: een cohort studie.

EECHAUTE Christophe

VANDER GOTEN Laura

Wat zijn de verschillen in romp kinematica tijdens het
stappen tussen kinderen met en zonder cerebral palsy?

DEGELAEN Marc

VANHERWEGEN AnneLaure

Conservatieve versus microchirurgische behandeling van
lymfoedeem

ADRIAENSSENS Nele

VERHOEST Wouter

The effect of exercise therapy on the physical activity in
patients with knee osteoarthritis

BECKWÉE David

VERSPECHT Julian

What are the differences in thorax, spine and pelvis
kinematics in children with cerebral palsy during barefoot
walking and walking with an orthosis?

DEGELAEN Marc

VERVAET Wouter

Wat is het verschil in M. tibialis anterior werking tijdens het
stappen tussen kinderen met en kinderen zonder
hersenverlamming?

SWINNEN Eva

WILLOCX Hannah

Wat is het verschil in M. tibialis anterior werking tijdens het
stappen tussen kinderen met en kinderen zonder
hersenverlamming?

SWINNEN Eva

WYERS Leen

Heeft golf een effect op urinaire stress- incontinentie bij
vrouwen van 50 jaar en ouder?

CAMMU H.
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BORIS Alexandra

The influence of an oncologicrehabilitaIon program onquality
of life, physical fitness,anthropometry and body composiIonin
breast cancer paIents followingbreast cancer treatment.

ADRIAENSSENS Nele

BORTELS Sigrid

The influence of a physical rehabilitation program combined
with life style guidance on cancer related fatigue, muscle
strength and physical fitness in breast cancer patients
following breast cancer treatment

ADRIAENSSENS Nele

BOSMANS Kenny

Intra-season movement variability I junior top level team
handball players

BAEYENS Jean-Pierre

BOULPAEP Nore

The effect of TENS on pain after total knee arthroplasty

VAES Peter, BECKWÉE
David

BRAND Heleen

Evidence-based rehabilitation following arthroscopic anterior
shoulder stabilization: an interview-based pilot study.

VAES Peter

BURRION Louise

The short term effect of one session of mirror therapy in
stroke patients with hemineglect

KERCKHOFS Eric

CAMPION Kevin

Studie naar de interbeoordelaars betrouwbaarheid van een
aangepaste evaluatiemethode van de multiple hop test voor
voorste kruisbandletsels

EECHAUTE Christophe

CEULEMANS Lisa

Orthotic devices of the lower limb in stroke patients:
inquiring acceptance, satisfaction and psychological impact; a
pilot study

SWINNEN Eva,
KERCKHOFS Eric

CHAPELLE Laurent

The hydration status of female elite youth soccer players
during an official tournament assessed by means of urine
densitometry

CLARYS Peter

CHRISTIAENS Sofie

Orthotic devices of the lower limb in stroke patients:
inquiring acceptance, satisfaction and psychological impact; a
pilot study

SWINNEN Eva,
KERCKHOFS Eric

DE BART Sander

The presence of foot types in judokas and matched controls:
a cross-sectional study

BAEYENS Jean-Pierre,
ZINZEN Evert

DE BOITSELIER Ellen

Effect of TENS on pain in relation to central sensitization in
patients with knee osteoarthritis: a pilot randomized
controlled feasibility study

VAES Peter, BECKWÉE
David

DE COSTER Carlos

Onderzoek naar het opwekken van gerefereerde pijn bij
gezonde proefpersonen door het toepassen van dwarse frictie
algometrie (DFA) ter hoogte van de Mm. Infraspinatus en
Rhomboideus major

FARASYN Andre

DE CREMER Wesli

Effect of strengthening exercise program and an aerobic
exercise program on pro- and anti- inflammatory cytokines in
relation to changes in weight and pain in patients with oste”
oarthritis of the knee: a randoàmized clinical trial

VAES Peter, BECKWÉE
David, BAUTMANS Ivan

DE KONINCK Caro

Effects of repetitive piano playing on the EMG patterning of
the wrist extensors

BAEYENS Jean-Pierre

DE MAEYER Arno

Spiervezelactivatie tijdens recreatief skiën.

AERENHOUTS Dirk

DE MAEYER Melissa

Influence of the number of removed axillary lymph nodes on
the onset and progression of breast cancer related
lymphedema

ADRIAENSSENS Nele

DE POT Joris

Onderzoek naar de test-retest betrouwbaarheid van de
multiple hop test met behulp vanlphone- applicatie bij
gezonde proefpersonen.

VAES Peter

DE VOS Geoffrey

Neuroscience education combined with cognition-targeted
therapy has a positive effect on pain cognitions and quality of
life in chronic spinal pain: a randomized controlled trial.

NIJS Jo

DE VOS Joyce

Neuroscience education combined with cognition-targeted
therapy has a positive effect on pain cognitions and quality of
life in chronic spinal pain: a randomized controlled trial.

NIJS Jo

DECOEN Melissa

The environmental factors influencing walking for
transportation in older adults with different levels of fear of
falling: a study using photographs

DEFORCHE Benedicte
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DELAGRANGE Lise

Anthropometric, Socio-Demographic and Health Behavior
Related Correlates of Academic Performance in First Year
University Students.

DEFORCHE Benedicte

DEMEYER Glenn

Dies in vitro conception influence body composition at young
adult age?

PROVYN Steven,
SCAFOGLIERI Aldo

DEPASSE Emilie

The influence of repetition session on the muscle activity of
the right trapezius pars descendens in cellists: A pilor-stdy

BAEYENS Jean-Pierre

FRANKEN Menno

The presence of foot types in judokas and matched controls:
a cross-sectional study

BAEYENS Jean-Pierre,
ZINZEN Evert

GEEURICKX Stephanie

The environmental factors influencing older adults bicycling
for transport: a study using bike-along interviews.

DEFORCHE Benedicte

GESTHUIZEN Yelena

Orthotic devices of the lower limb in multiple sclerosis
patients: inquiring acceptance, satisfaction and psychological
impact. A pilot study

SWINNEN Eva,
KERCKHOFS Eric

GONZALEZ-RODRIGUEZ Studying validity and test-retest reliability of the Stride
Miguel
Analyzer© in people with knee osteoarthritis

VAES Peter, BECKWÉE
David

HOOFT Jonathan

The wavelet analysis of sEMG as a tool to measure muscular
fatigue during a counter motion jump in healthy adults: a
pilot study

BAEYENS Jean-Pierre

HOOGELAND Mascha

Pain percention and conditioned pain modulaiton in
swimmers. An overview of baseline results in a longitudinal
study.

STRUYF F.

HUYSMANS Eva

Influence of non-invasive Intrapulmonary Percussive
Ventilation (IPV) on PCO2 in pulmonary compromised
preterm neonates hospitalized on the NICU

KERCKHOFS Eric

KELDERMAN Roel

Differences in plasma and serum BDNF concentrations during
an acute exercise trial between subjects with type 1 diabetes
and their matched controls

MEEUSEN Romain

KUIPERS Mandy

Effectivity of E-learning Neuroscience Education in Chronic
Spinal Pain Patients: A Randomized Controlled Trial

NIJS Jo

LELTZ Benice

Een studie naar de incidentie van de anatomische varianten
van de nervus ischiadicus en hun mogelijke klinische
betekenis.

CATTRYSSE Erik

LIPPENS Wout

The correlation between quadriceps muscle strength and
bone marrow lesions in patients with knee osteoarthritis: a
cross-sectional study

VAES Peter, BECKWÉE
David

LONGÉ Lieselot

Barrières voor het toepassen van een preventief
oefenprogramma binnen de vrouwelijke voetbalsport: een
cohortstudie.

EECHAUTE Christophe

LOYEZ Linske

De invloed van occipital release op de cervicale range of
motion, de hoofdrelocatie accuraatheid en de hoofdpositie bij
personen zonder klachten en/of pijn in de cervicale regio

VAES Peter

LUYTENS Jeremy

The comparison between 2 measuring systems for range of
motion in patients with knee osteoarthritis

VAES Peter, BECKWÉE
David

MEERHOUT Debby

Shoulder mobility in breast cancer patients before and three
years following post-operative radiotherapy: comparison
between conventional radiotherapy and short-course, imageguided radiotherapy

ADRIAENSSENS Nele

MERTENS Tess

The effect of TENS on pain after total knee arthroplasty

VAES Peter, BECKWÉE
David

MOORTGAT Charlotte

[RCT]Health-related Quality of life in breast cancer patients
prior to and three years following adjuvant radiotherapy :
Comparison between conventional and short-course, imageguided radiotherapy

ADRIAENSSENS Nele

MUYLDERMANS Ronald

Effect of an aerobic and strengthening exercise program on
bone marrow lesion volume in knee osteoarthritis: a pilot
randomized clinical trial.

VAES Peter, BECKWÉE
David
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PAS Roselien

Breast cancer related lymphedema before and three years
following post-operative radiotherapy: comparison between
conventional radiotherapy and short-course, image-guided
radiotherapy

ADRIAENSSENS Nele

PAUWELS Gertjan

The short term effect of one session of mirror therapy in
stroke patients with hemineglect

KERCKHOFS Eric

PIRON Pieter

The effect of TENS on pain related to central sensitization in
knee osteoarthritis patients: feasibility of a randomized
controlled trial.

VAES Peter, BECKWÉE
David

PLUYM Bert

Onderzoek naar de test-retest betrouwbaarheid van de
multiple hop test met behulp van lphone-applicatie bij
gezonde proefpersonen.

VAES Peter

ROBBESON Conny

Screening of physical distress in breast cancer survivors:
concurrent validity of the distress thermometer & problem

NIJS Jo

ROMMERS Nikki

Effect of an aerobic and strengthening exercise program on
bone marrow lesion volume in knee osteoarthritis: a pilot
randomized clinical trial.

VAES Peter, BECKWÉE
David

SCHUDDINCK Dieter

Evaluation of Global Perceived Effect in Patients Receiving 9
Sessions of Physiotherapy for Acute Musculoskeletal
Disorders.

VAES Peter

TASSIGNON Bruno

The hydration status of female elite youth soccer players
during an official tournament assessed by means of urine
densitometry

CLARYS Peter, MULLIE
Patrick

TÖPKE Frederik

Evaluation of Global Perceived Effect in Patients Receiving 9
Sessions of Physiotherapy for Acute Musculoskeletal
Disorders.

VAES Peter

TRÉHOUT Lauren

The influence of hormonal therapy on arthralgia and activities
of daily life of women with hormone receptor-positive breast
cancer.

ADRIAENSSENS Nele

TUERLINCKX Maxime

The influence of mild thermal challenge and hypoxia on
thermoregulation during exercise

ROELANDS Bart,
MEEUSEN Romain

VAN CUTSEM Sofie

Effect of TENS on pain in relation to central sensitization in
patients with knee osteoarthritis: a pilot randomized
controlled feasibility study

VAES Peter, BECKWÉE
David

VAN ELEWIJCK Simon

Reliability and validity of two scoring methodes of the USD
test

VAES Peter, BECKWÉE
David

VAN HOREBEEK Erika

De invloed van Intrapulmonale Percussieventilatie (IPV) op
gastro – oesofagale reflux (GOR) bij baby’s onder de leeftijd
van 1 jaar.

VANDENPLAS Y.

VAN LAERE Ruben

Comparison of energy expenditure as measured by
sensewear armband and heart rate monitoring during alpine
skiing.

AERENHOUTS Dirk

VAN LIEFFERINGE Thijs The effect of TENS on pain related to central sensitization in
knee osteoarthritis patients: feasibility of a randomized
controlled trial.

VAES Peter, BECKWÉE
David

VANDERHOEVEN
Lieselot

VANDENPLAS Y.

De invloed van Bouncing, geassisteerde Autogene Drainage
(AAD) en bouncing gecombineerd met AAD op gastrooesofagale reflux (GOR), bij baby’s onder de leeftijd van 1
jaar.

VANDERPOOTEN Willem De invloed van fysieke activiteit op de muskuloskeletale
klachten bij leerkrachten in het secundair onderwijs.

DE MARTELAER
Kristine, ZINZEN Evert

VERLINDEN Matthias

NIJS Jo

Short-term effects of auto-targeted neurostimulation on
chronic low back pain: a randomized clinical trial

VERSTRAELEN Matthias Effects of aerobic exercise under hypoxia and a thermal
challenge on BDNF levels, reaction time, tremor and aiming.

ROELANDS Bart,
MEEUSEN Romain

VERTRIEST Gaëlle

DE MARTELAER Kristine

Laatste update 12/11/2019
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VOLDERS Saskia

Pain percention and conditioned pain modulaiton in
swimmers. An overview of baseline results in a longitudinal
study.

2013-2014
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Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

APPELMANS Tania

De invloed van gewichtsverlies op de regionale
lichaamssamenstelling en het cardiovasculair profiel bij obese
jongens tussen 12 en 18 jaar.

PROVYN Steven, DE
SCHEPPER J.

BAHIRE Evelyne

Motorische vaardigheden en transcraniële gelijkstroom
stimulatie (tDCS) bij de ziekte van Parkinson.

KERCKHOFS Eric

BECKERS Annelies

Validity and reliability of a questionnaire regarding arm
morbidity in breast cancer patients after breast cancer
treatment

ADRIAENSSENS Nele

BLONDEEL Jonathan

Analyse van de verschillen in bewegingspatronen tussen
geslacht bij bovenhandsworpen in handbal: cluster analyse.

BAEYENS Jean-Pierre

BOURDINON Sofie

Therapietrouw bij patiënten met knieartrose tijdens
oefentherapie.

VAES Peter

BREYNE Nel

5 Het verschil in sensori‐motorische controle en spieractiviteit
bij patienten met aspecifieke lage rugpijn in vergelijking met
gezonde proefpersonen.

VAES Peter

CASIER Lode

Anatomische varianten van de caput femoris.

VAN ROY P.

CLAESEN Wouter

Aerobic Exercises versus Strengthening Exercises and the
Effects On Depressive Symptoms in Elderly with Knee
Osteoarthritis: A Single Blinded Randomized Controlled Trial.

VAES Peter

DANIËLS Dirk

Regionale cervicale kinematica van de flexie/extensie
beweging bij aspecifieke nekklachten en asymptomatische
proefpersonen

CATTRYSSE Erik

DE GROEF Roel

Kinematische vergelijking van de polsbeweging tijdens de
verschillende opstellingen van de kleine trom bij drummers.

BAEYENS Jean-Pierre

DE KOSTER Karsten

The relationship between performance‐based and self‐
reported instruments to measure physical functioning in
patients with knee osteoarthritis

VAES Peter

DE STRIJCKER Dorien

The use of Acoustic Structure Quantification to determine
tissue changes in patients with breast cancer‐related
lymphedema of the arm

ADRIAENSSENS Nele

DELPORTE Sanne

Exercise in knee osteoarthritis: Do responders have different
MRI loading characteristics than non‐responders?

VAES Peter

DEMOL Yves

The influence of two different exercise programs on the
muscle strength in patients with knee osteoarthritis

VAES Peter

FEINER Deborah

De prognostische waarde van de Multiple Hop Test voor
voorste kruisbandletsels: een cohort studie.

VAES Peter

GHYSSELS Alexander

Fysieke training bij zelfstandig thuiswonende ouderen: de rol
van comorbiditeit.

BAUTMANS Ivan

GONÇALVES SOARES
LARA

De invloed van performance stress op de Heart Rate
Variability bij professionele muzikanten.

BAEYENS Jean-Pierre

HAMELRYCK Sascha

The Effect of TENS on Pain in relation to central sensitisation
in patients with knee osteoarthritis: a pilot study.

VAES Peter

HARNIE Sarah

Lichaamssamenstelling en cardiovasculair risico in
adolescenten geboren na kunstmatige bevruchting.

PROVYN Steven,
SCAFOGLIERI Aldo

HELLINCKX Bo

Het effect van transcraniale gelijkstroomstimulatie (tDCS) op
het impliciet leren van sequentiële bewegingen bij mensen
met de ziekte van parkinson.

KERCKHOFS Eric

Laatste update 12/11/2019
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HENNEBEL Lien

De invloed van gewichtsverlies op de regionale
lichaamssamenstelling en het cardiovasculair profiel bij obese
meisjes tussen 12 en 18 jaar.

PROVYN Steven, DE
SCHEPPER J.

LASAT Bert

Dwarse Frictie Algometrie (DFA): vergelijking der
meetresultaten tussen een groep gezonde proefpersonen en
een groep patiënten met chronische aspecifieke lage rugpijn.

FARASYN Andre

LEEMANS Lynn

Prognostic study of intrinsic risk factors for (recurrent) lateral
ankle sprains.

VAES Peter

LEFEBER Nina

The Effect of TENS on Pain and Analgesic Consumption after
Total Knee Arthoroplasty: a Double Blind, Randomized
Controlled Trial.

VAES Peter

LEYSEN Laurence

Influence of microsurgical lymph node transplant and/or
lymph-venous anastomoses in patients with secondary
breast cancer related lymphedema on limb volume change
and health related quality of life.

ADRIAENSSENS Nele

LIBOTTON Nick

Central sensitization in patients suffering from knee
osteoarthritis: a randomized controlled trial.

VAES Peter

LUCA Bruno

Het gebruik van een motorische controletest en de invloed
hiervan op diepe en oppervlakkige buikmusculatuur bij
gezonde proefpersonen.

VAES Peter

MATON Maxime

Validiteit en betrouwbaarheid van cross-friction algometrie
i.f.v. gerefereerde pijn bij “Repetitive Strain Injuries” (RSI).
Studie uitgevoerd ter hoogte van de M. Infraspinatus.

FARASYN Andre

MEERT Cynthia

Stretch-shortening reaction of the internal rotators of the
shoulder: Analysis by means of wavelet scalograms.

BAEYENS Jean-Pierre

NEES Andrea

Onderzoek naar de rol van de inflammatoire response bij
post‐exertionele vermoeidheid: een studie in patiënten die
lijden aan het chronisch vermoeidheid syndroom

NIJS Jo

PETIT Francky

Unilateral squat declined test: comparison of the reliability of
two methods.

VAES Peter

PRÉSIAUX Kim

What are the neuro‐musculoskeletal adverse effects of
hormone therapy in women with hormone‐receptor‐positive
breast cancer?

ADRIAENSSENS Nele

SCHILS Marlies

Stretch-shortening reaction of the internal rotators of the
shoulder: Analysis by means of wavelet scalograms.

BAEYENS Jean-Pierre

SIAU Steven

Tevredenheid en acceptatie van een onderste lidmaat orthese
bij neurologische patiënten

KERCKHOFS Eric

SMETS Karlien

De invloed van performance stress of de elektromyografische
activiteit van de linker M. trapezius pars ascendens bij
professionele violisten.

BAEYENS Jean-Pierre

TOURWÉ Jessie

The effect of two exercise programs on pain in patients with
symptomatic osteoarthritis of the knee.

VAES Peter

TOYE Anouk

Validity and reliability of the "backache disability index"
(badix) as a new physical impairment index.

FARASYN Andre

UYTTERHAEGEN
Jennifer

The influence of hormone therapy on health related quality of
life in women with receptor positive breast cancer.

ADRIAENSSENS Nele

VAN CAMPENHOUT
Jeroen

Onderzoek naar de frequentie en de determinanten van
burnout bij kinesitherapeuten en verpleegkundigen werkzaam
in Vlaamse revalidatiecentra

KERCKHOFS Eric

VAN CLEYNENBREUGEL
Heleen

Examining post‐exertion symptom exacerbations in patient
populations suffering from chronic fatigue

NIJS Jo

VAN CUTSEM Jeroen

The influence of heat stress and hypoxia on exercise
performance.

ROELANDS Bart,
MEEUSEN Romain

VAN DE GUCHT Jentel

The effect of mental stress on the sensory‐motor control and
the activity of the abdominal muscles in patients with non‐
specific low back pain and healthy subjects.

VAES Peter

Laatste update 12/11/2019
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VAN DEN HEUVEL
Maarten

Onderzoek naar antecedenten van kniepijn bij gezonde
proefpersonen aan de hand van dwarse frictie
drukalgometrie.

FARASYN Andre

VAN HAVER Els

The influence of the autonomic nervous system on the onset
and progression of postoperative breast cancer related
lymphedema.

ADRIAENSSENS Nele

VAN RODE Emy

The effects of cognitive tasks and relaxation therapy on
conditioned pain modulation and temporal summation in
fibromyalgia: a randomized controlled trial

NIJS Jo

VAN VLASSELAER
Nicolas

Articulair tropisme C3 t.e.m. C7 ingevolge degeneratie.

VAN ROY P.

VANDER VELDEN
Kirianne

Validity and reliability of the "backache disability index"
(badix) as a new physical impairment index.

FARASYN Andre

VANDERLINDEN Elien

The influence of age and gender on endogenous pain
inhibition before and after exercise in patients with chronic
whiplash‐associated disorders

NIJS Jo

VANDOORNE Ben

Pilootstudie naar het effect van klankkleur op de
hersenactiviteit tijdens het pianospelen. Een onderzoek aan
de hand van EEG-golven.

BAEYENS Jean-Pierre

VERBEECK Niels

De invloed van Wii‐therapie in vergelijking met een controle
therapie op de oefendynamiek bij lage rugpijn patiënten
vergeleken met gezonde proefpersonen.

VAES Peter

VERBRUGGEN Marlies

The influence of motor and cognitive dual‐tasking on muscle
activity and motor control of trunk and pelvis in nonspecific
chronic low back pain patients and healthy subjects.

VAES Peter

VERHELPEN Sam

Abnormal pain response to visual feedback at rest and during
neck movement in chronic whiplash.

NIJS Jo

VERWICHTE Jeroen

Studie naar de intrabeoordelaars betrouwbaarheid van een
aangepaste evaluatiemethode van de multiple hop test voor
voorste kruisbandletsels.

VAES Peter

WILLAERT Ward

Enhacing the quality of life and reintegration of adjuvanttreated women with breast cancer through physical training
and lifestyle coaching.

ADRIAENSSENS Nele

2012-2013
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Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

ACKERMAN Aurelie

Spierkracht en spiermassa n relatie tot inflammatie bij
electieve chirurgie patiënten ouder dan 60 jaar.

BAUTMANS Ivan

ASSI Timothy

Effects of an incremental test to exhaustion on the cognitive
function and markers of cognition in type I diabetes and their
matched controls

MEEUSEN Romain

BATAVIER Dimitri

The modifiable activity questionnaire (MAQ): validation and
reliability of the Dutch language version

MEEUSEN Romain,
ROELANDS Bart

BLOM Marit

V-List Pro: De ontwikkeling van een letsel risico profile voor
tennisspelers. Een systematische review, dat leidt tot een
website voor de implementatie van sportletselpreventie.

MEEUSEN Romain

BRONCKAERTS Laura

De respons van temporele summatie op inspanning en
inname van paracetamol bij patiënten met het chronisch
vermoeidheidssyndroom is inconsistent en verschillend van
deze bij gezonde mensen: een dubbelblind gerandomiseerd
gecontroleerd onderzoek.

NIJS Jo, MEEUS M.

CLOET Niels

De rol van de algemene gezondheidstoestand van gonartrose
patiënten bij het inrichten van oefenprogramma’s

BAUTMANS Ivan

DARTEVELLE Stéphanie Schoudermobiliteit en levenskwaliteit bij
borstkankerpatiënten vóór en 2 jaar na postchirurgische
radiotherapie: vergelijking tussen conventionele en shortcourse, image- guided radiotherapie
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DE COSTER Sofie

Motivatoren en barrières bij kinesitherapueten om
oefenprogramma’s in te richten voor bewoners van een
woon- en zorgcentra

BAUTMANS Ivan

DE DOBBELEER Liza

Zelfervaren spiervermoeidheid in relatie tot inflammatie bij
electieve chirurgie patiënten ouder dan 60.

BAUTMANS Ivan

DE FEYTER Liesbeth

Zorgt het geven van een functioneel trainingsschema bij start
to runners voor een verbetering van het looppatroon en een
vermindering van loopletsels?

ZINZEN Evert

DE MESMAEKER Margo

Prognostische waarde voor de multiple hop test voor voorste
kruisbandletselt: een cohort studie

VAES Peter

DE RAEDEMAEKER Loes Energieverbruik bij beginnende skiërs en snowboaders

AERENHOUTS Dirk,
ZINZEN Evert

DE VOS Nils

De invloed van lymfotaping op de lymfestroom in de
bovenste ledematen van gezonde proefpersonen: een
gerandomiseerde klinische pilootstudie

ADRIAENSSENS Nele,
EVERAERT H.

DEKEYSER Sofie

Invloed van armvolumeafname ten gevolge van
microchirurgische lymfekliertransplantatie op de
levenskwaliteit van patiënten met een
borstkankergerelateerd lymfoedeem.

ADRIAENSSENS Nele,
LAMOTE J.

DELAFAILLE Hanne

Verschil in gezondheidsgerelateerde in levenskwaliteit tussen
borstbesparende ingreep en totale mastectomie bij vrouwen
met vroegtijdige borstkanker

ADRIAENSSENS Nele

DEMEESTER Jesse

The effect of different types of exercise on levels of adrenalin
and noradrenalin in type I diabetes athletes.

MEEUSEN Romain,
TONOLI Cajsa

DEREYMAEKER Laurens De impact van het gezondheidsprofiel op klinisch redeneren
en klinische beslissingen.

VAES Peter, CNUDDE
Maarten

DEVOS Barbara

Het effect van intensieve kracht-, krachtuithoudings- en
lenigheidstraining op de spierfunctie van oudere personen.

BAUTMANS Ivan

DRUWÉ Tom

Het effect van fysieke activiteit op de cognitie bij type I
diabetes patiënten, een epidemiologische cross-sectionele
studie

MEEUSEN Romain

FASTENAEKELS
Charlotte

Invloeden van morbiditeit van de bovenste extremiteit op
activiteiten in het dagelijks leven, na borstkanker chirurgie
met en zonder axillaire uitruiming;

ADRIAENSSENS Nele

FERMONT Anouk

Prognostische factoren voor herstel een arthoscopische
rotator cuff repair: een prospectieve studie

BAEYENS Jean-Pierre

HELLENBRAND Boris

Het effect van een geïnduceerd asymmetrische stappatroon
op freezing bij mensen met de ziekte van Parkinson: een
pilootstudie op basis van case-reports

KERCKHOFS Eric

JUGHTERS Anke

Effect van de spiegeltherapie op ADL- activiteiten bij CVApatiëten met unilateraal neglect syndroom: een piloot studie

KERCKHOFS Eric

MEYLEMANS Leen

Functioneel herstel bij CVA-patiënten met het Pusher
syndroom

KERCKHOFS Eric,
LAFOSSE C.

MOYSON Nicolas

Kadaveronderzoek naar de mm opponens, de musculus
plantaris primus van de menselijke voet en een klinische
hallus valgus. Aanvullende observaties van fibreuze
verbindingen worden eveneens gerapporteerd

CATTRYSSE Erik

NEUBOURG Sarah

Prognostische studie naar intrinsieke risicofactoren voor
(recidiverende) enkelinversietraumata

VAES Peter, EECHAUTE
Christophe

OTS Evelien

De effecten van krachttraining versus aerobe training op
zelfwerkzaamheid, depressie en ziekteperceptie bij patiënten
met knieartrose

VAES Peter

PEETERS Gertjan

Effects of different types of physical activity on cognitive
function in type I diabetes mellitus athletes.

MEEUSEN Romain

PERNET Lisa

Spiegeltherapie voor de revalidatie van de functie van de
bovenste extremiteit bij cva- patiënten met unilateraal
neglect: een pilootstudie

KERCKHOFS Eric
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POSTAL Nele

Borstkanker gerelateerd lymfoedeem en levenskwaliteit voor
en twee jaar na post- chirurgische radiotherapie: vergelijking
tussen conventionele en short-course, image-guided
radiotherapie

ADRIAENSSENS Nele

SIMOENS Fauve

Dagelijkse activiteitenniveau en spierherstel bij patiënten
met multiple sclerosis: een patiënt- controle onderzoek

NIJS Jo

SIMON Lies

The influence of high intensity exercise on cognitive function
and markers of cognition in type 1 diabetes versus non
diabetic matched controls.

MEEUSEN Romain

SOREL Bram

De relatie tussen de aanwezigheid of afwezigheid van de
Palmaris Longus pees in de pathofysiologie van Carpaal
Tunnel Syndroom: een in vivo en in vitro-studie

CATTRYSSE Erik,
MOENS M.,
SHAHABPOUR M.

VAN ASBROECK Rien

Invloed van een aeroob en een spierversterkend
oefenprogramma op de fysieke functies bij patiënten met
symptomatische gonartrose

VAES Peter

VAN BALLEGOIE Pim

Studie van niveaugebonden morfologische karakteristieken
van de cervicale vertebrae C3- C7.

VAN ROY P.

VAN DER HEIJDEN
Ingrid

Translaties tijdens een regionale, segmentale en een
segmentale met locking lateroflexie mobilisatie op het niveau
C0-C1 en C1-C2

CATTRYSSE Erik

VAN KEMPEN Johannes

Studie van niveaugebonden morfologische karakteristieken
van de cervicale vertebrae C3- C7.

VAN ROY P.

VAN LAER Bram

De relatie tussen den aanwezigheid of afwezigheid van de
Palmaris Longus pees in de pathofysiologie van Carpaal
tunnel Syndroom: een in vivo studie en in Vitro-studie

CATTRYSSE Erik,
MOENS M.,
SHAHABPOUR M.

VAN RAMPELBERG Leen Visuele perceptie en visuele motorische integratie problemen
bij kinderen met DCD

DE MEIRLEIR L.,
DEREU I.

VAN WEIJNEN Laura

De werking van het autoname zenuwstelsel tijdens ADLactiviteiten bij patiënten met het chronische
vermoeidheidssyndroom: een case controle studie

NIJS Jo

VERSTEEGEN Theodoor

Is er verschil in de kinematica van de cervicale regio bij
patiënten met (chronische) aspecifieke nekklachten in
vergelijking met asymptomatische proefpersonen

CATTRYSSE Erik

VIEL Pamela

Healthrelated quality of life of breast cancer survivors related
to physical activity and physical therapy

ADRIAENSSENS Nele

2011-2012
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Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BEECKMANS Tom

Het effect van twee oefenprogramma’s op de pijnklachten
van patiënten met symptomatische knieartrose.

VAES Peter

BERCKMANS Balder

EEG spectral analysis during consecutive supine isometric
postural control exercices.

MEEUSEN Romain,
ROELANDS Bart

BEUTELS Michèle

Posture analysis of teachers in a classroom situation: is there
a difference between the use of chalkboards and
smartboards?

ZINZEN Evert, DE
MARTELAER Kristine

BREMMERS Hubertus

De intra-articulaire beweging van het articulatio cubiti tijdens
flexie-extensie en pro-supinatie beweging.

BAEYENS Jean-Pierre

DANAU Joris

Beenmergglaesies bij patiënten met symptomatische
gonartose onderzoeken aan de hand van een kwantitatieve
scoringsmethode in de inter-en
intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid van deze methode
nagaan: een pilootstudie.

VAES Peter

DE BACKER Fien

Dagelijks activiteitenniveau en spierherstel bij patiënten met
het chronisch vermoeidheidssyndroom: een patiënt-controle
onderzoek.

NIJS Jo

DE BECKER Eva

Cortical Brain Activity during Treadmill Walking with an
Automated Unilateral Knee Orthosis.

MEEUSEN Romain
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DE COSTER Robin

De effecten van krachttraining versus aerove training op de
actieve en passieve knieflexibiliteit bij personen met
symptomatische knieartrose.

VAES Peter

DE RIDDER Karolien

Houdingsanalyse van leerkrachten in de klassituatie: Is er
een verschil tussen het gebruik van een smartboard of een
krijtbord?

ZINZEN Evert, DE
MARTELAER Kristine

DESCHUTTER Lynn

De meting van spiermassa bij ouderen: Correlatie tussen
DEXA en BIA en de invloed van de dagelijkse proteïneinname

BAUTMANS Ivan

DUHAMEL Dieter

De EMG-activiteit van de rompspieren tijdens het stappen op
de loopband, bij jonge en oudere gezonde proefpersonen: de
invloed van verschillende wandelsnelheden.

KERCKHOFS Eric,
BAEYENS Jean-Pierre

ERMENS Laura

De relatie tussen lenigheid en de fysieke capaciteiten bij
ouderen die deelnemen aan een oefenstudie.

BAUTMANS Ivan

EVERAERT Joke

The influence of surgical breast reconstruction and external
breast prothesis bra use on quality of life and
musculoskeletal complaints in female breast cancer patients
following total masectomy.

LIEVENS P.,
ADRIAENSSENS Nele

GOETHALS Chloë

Urineverlies bij jonge, nullipare trampolinespringsters in
Vlaanderen: prevalentie en risicofactoren

VAES Peter

GULDEMONT Nele

Motivatoren en barrières ten aanzien van georganiseerde
fysieke activiteit in woon-en zorgcentra: het perspectief van
de kinesitherapeut

BAUTMANS Ivan

GULDENTOPS Linde

De invloed van de 3D kinematica van het bekken en de romp
bij jonge en oudere gezonde proefpersonen tijdens het
stappen op een loopband aan verschillende snelheden. (1 tot
5 km/u).

KERCKHOFS Eric,
BAEYENS Jean-Pierre

LECLAIR Dimitri

Randomized clinical trial comparing shoulder- arm morbidity
between early breast cancer patients treated with short
course image guided radiation therapy and conventional post
surgery radiation therapy one year after irradiation therapy.

LIEVENS P.,
ADRIAENSSENS Nele

LEVELS Paul

Fysiologische response na manipulaties van het
heupgewricht. Veranderingen van pressure pain thresholds
en range of motion.

VAES Peter

MAES Gregory

Het verschil in ziekteperceptie bij patiënten met rug-en/of
nekklachten: kinesitherapie versus fasciatherapie.

VAES Peter,
KERCKHOFS Eric

MARREYT Harold

Unilaterale squat Declined, onderzoek van sedentaire
personen, sportieve personen en patiënten met knieklachten.

VAES Peter

MARREYT Olivia

Prognostische studie naar de intrinsieke risicofactoren van
een primair enkelinversietrauma

VAES Peter, EECHAUTE
Christophe

NADI Ferdi

Pectoralis minor spierlengte meting bij patiënten met en
zonder schouderpijn: een
interbeoordelaarsbetrouwbaarheidsstudie

STRUYF F., NIJS Jo

NIESSEN Laura

Links-rechts asymetriëen van de costovertebrale – en
costotransversale gewrichtsfacetten

VAN ROY P.

OP DEN KAMP Joep

De intra-articulaire beweging van het articulatio cubiti tijdens
flexie-extensie en pro-supinatie beweging.

BAEYENS Jean-Pierre

PAUWELS Stephanie

Postural changes of the upper body and related risk factors in
breast cancer patients following breast surgery

LIEVENS P.

PINTE Droesja

De EMG-activiteit van de rompspieren tijdens het stappen op
de loopband bij personen met multiple sclerose en gezonde
proefpersonen: de invloed van verschillende gradaties
gewichtsondersteuning

KERCKHOFS Eric,
BAEYENS Jean-Pierre

PLETINCKX Dorien

De invloed van taxanengeïnduceerde nagelproblemen bij
kankerpatiënten op hun functionele vaardigheden

LIEVENS P.

RAADSEN Bonny

Gevoeligheid voor sensorimotorische incongruentie bij
patiënten met acute whiplash geassocieerde aandoeningen:
een experimentele studie.

NIJS Jo
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RASSAERT Evi

Weefselverandering bij subjectief borstkanker gerelateerd
lymfeoedeem

LIEVENS P.

RASSCHAERT Jolien

Het effect van hydrotherapie op de cognitieve componenten
en levenskwaliteit bij mensen met de ziekte van Parkinson.

KERCKHOFS Eric

SOUTAER Stéphanie

Predictors of a cognitive decline in type 1 diabetes? Is this
influenced by physical activiy? A cross-sectional
epidemiological study

MEEUSEN Romain

VAN DE VELDE Kaat

Werkgerelateerde duimpijn bij kinesitherapeuten werkende in
Vlaams Brabant: prevalentie en risicofactoren

CATTRYSSE Erik

VAN ELSEN Bram

De invloed van koude wateronderdompeling en passieve rust
op de fietsprestatie bij hoge temperaturen.

MEEUSEN Romain

VAN PELT Leonarda

Onderzoek naar de relatie tussen migraine en de
aanwezigheid van een ponticulus posterior van de atlas

VAN ROY P., DE
HERTOGH W.

VAN RAMPELBERG Leen Visuele perceptie en visuele motorische integratieproblemen
bij kinderen met DCD.

DE MEIRLEIR L. ,
DEREU I.

VAN ZEEBROECK Joeri

De invloed van actieve recuperatie en passieve rust op de
fietsprestatie bij warm weer.

MEEUSEN Romain

VAN ZWEDEN Leonie

Gevoeligheid voor sensorimotorische incongruentie bij
patiënten met chronische whiplash geassocieerde
aandoeningen: een experimentele studie

NIJS Jo

VERMET Yorick

Het gebruik van transcutane elektrische neurostimulatie na
plaatsing van een totale knieprothese. Een gerandomiseerde,
dubbelgeblindeerde, gecontroleerde proef.

LIEVENS P.

WONDERS Jaap

De prognostische waarde van persoonsgebonden factoren
voor terugval bij epicondylitis lateralis

VAES Peter, VAN DER
ZANDER O.

2010-2011

Opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BAL Saskia

Anatomie van het triangulair fibrocartilagineus complex: een
systematisch literatuuronderzoek en experimenteel
onderzoek.

VAN ROY P.

BOEY Tine

Interactie tussen neurocognitief prestatievermogen en
dagelijkse activiteit bij chronisch vermoeidheid syndroom:
case- control studie

NIJS Jo, CLARYS Peter

BRUGGHEMANS Suzanne Het effect van hydrotherapie op het stappatroon, het
evenwicht en de uithouding van mensen met de ziekte van
Parkinson: een gecontroleerde klinische studie.

KERCKHOFS Eric

CORSTJENS Sjoerd

Anatomie van het triangulair fibrocartilagineus complex: een
systematisch literatuuronderzoek en experimenteel
onderzoek.

VAN ROY P.

DE TEMMERMAN Niko

De invloed van pijneducatie op de pijninhibitie bij patiënten
met fibromyalgie (RCT).

NIJS Jo

DECOSTER Sarah

The dose-resonse effects of bupropion during exercise in
warm conditions.

MEEUSEN Romain

DEMEYER Heleen

Stappen op een loopband met gedeeltelijke
gewichtsontlasting: invloed op kinematica van romp en
bekken, EMG van de rompspieren.

KERCKHOFS Eric,
BAEYENS Jean-Pierre

DHEYGERE Marie-Laure The effectiveness of manual lymphdrainage and compression
(parts of the complex physical therapy) on breast cancer
related lymphedema of the arm in patients with an axillary
lymph node dissection.

LIEVENS P.

EVENEPOEL Kristof

Transcutane elektrische neurostimulatie voor de behandeling
van het “failed back surgery syndrome”: een prospectieve,
gerandomiseerde, geblindeerde studie.

CATTRYSSE Erik,
MOENS M.

HARNIE Lia

Mediërende rol van de copingstrategiën in de relatie tussen
de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit en haar
determinanten bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

KERCKHOFS Eric
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HAUCHECORNE Iemke

Invloed van het stappen met verschillende gradaties van
lichaamsondersteuning op de driedimensionale kinematica
van romp en bekken bij personen met multiple sclerose.

KERCKHOFS Eric,
BAEYENS Jean-Pierre

HELLINGS Dorien

Secondary prevention for patients with established coronary
artery disease through a comprehensive exercise-based
program.

MEEUSEN Romain

HENRY Leslie

Respiratoire effecten van blootstelling aan luchtvervuiling
tijdens aerobe training: een prospectieve interventiestudie

MEEUSEN Romain

LAGRIN Sofie

Effect of different cognitive dual-tasks during unstable sitting
on the postural sway and trunk stiffness in chronic low back
pain patients compared to a healthy control group.

VAES Peter

LAUWERS Elien

Leeftijdsgebonden veranderingen van het
spieractivatiepatroon tijdens een point-to- point
reactiesnelheidstest.

BAUTMANS Ivan

MATHIEU Niels

Het effect van een actief preventieprogramma op de
letselincidentie bij vrouwelijke basketbalspeelsters.

MEEUSEN Romain

MICHIELS Karel-Jan

Het effect van verschillende kinesitherapeutische
ademhalingstechnieken op de outcome bij patiënten met een
exudatieve pleurale effusie – Pilootstudie.

IDRISSIE S.H.

VAN BERGEN Sander

Anatomische variabiliteit van het proximaal tibiofibulair
gewricht: een MRI-studie en een droge bottenstudie.

VAN ROY P.

VAN CAUWENBERGH
Deborah

Het effect van perinatale kinesitherapie op de levenskwaliteit
en de kennis over urine- incontinentie in vergelijking met
geen therapie bij vrouwen met urineverlies tijdens en vlak na
de zwangerschap.

VAES Peter

VAN DE GUCHT Sam

Wat is de relatie tussen sprong- landingstechniek en letsels
aan de onderste extremiteit bij mannelijke basketbalspelers?
Heeft een preventieprogramma invloed?

MEEUSEN Romain

VAN GUCHT Jonas

Het meten van fysieke belasting en cognitieve prestaties
tijdens een militaire training.

MEEUSEN Romain

VAN HEMELRIJCK
Roxane

Effects of a varied exercise program on shoulder function and
lymphedema in women treated for breast cancer.

LIEVENS P., TASSENOY
An

VAN MIERT Jody

Anatomische variabiliteit van het proximaal tibiofibulair
gewricht: een MRI-studie en een droge bottenstudie.

VAN ROY P.

VAN SCHUERBEECK
SANDER

Het effect van een actief preventieprogramma op de
letselincidentie bij mannelijke basketbalspelers.

MEEUSEN Romain

VAN SNICK Rudger

De invloed van een extern steunmiddel op de dynamische
posturale controle van personen met chronische
enkelinstabiliteit.

VAES Peter

VAN WAEYENBERGHE
Ruth

Verkeersongevallen bij fietsers.

MEEUSEN Romain

VAN WILDERODE Inge

De relatie tussen sprong-landingstechniek en letsels bij een
fysiek actieve populatie.

MEEUSEN Romain

VERBELEN Hanna

The incidence and the degree of breast edema in breast
cancer patiënt following breast conserving surgery and
radiotherapy.

LIEVENS P.

WILLEMS Freya

De invloed van PACING- ZELFMANAGEMENTTECHNIEKEN op
de autonome respons bij patiënten met het chronisch
vermoeidheidssyndroom: een gerandomiseerde klinische
studie.

NIJS JoD. Kos

WUYTS Bram

Wat is de relatie tussen sprong- landingstechniek en letsels
aan de onderste extremiteit bij vrouwelijke
basketbalspeelsters? Heeft een preventieprogramma invloed?

MEEUSEN Romain

2009-2010

Opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef
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CORTHOUTS Melissa

het onmiddellijk effect van akoestische cueing op het
stappatroon van personen met de ziekte van parkinson.

KERCKHOFS Eric,
BAEYENS Jean-Pierre,
PICKUT B.

DE PAUW MATHIAS

De invloed van cognitieve dubabeltaken op het stappatroon
van parkinsonpatienten.

KERCKHOFS Eric

DENIES Kelly

De invloed van motorische dubbeltaken op het stappatroon
van parkinsonpatienten.

KERCKHOFS Eric

GRAZZINI Yuri

Onderzoek naar co-contractie van antagonistische spieren
tijdens een point-to- point reactietijdenstest bij ouderen.

BAUTMANS Ivan

HERREMANS Raya

V-list dance pro ® : ontwikkeling van een individueel
letselrisicoprofiel en suggesties voor preventieve
maatregelen en programma’s.

MEEUSEN Romain,
CUMPS E.

ICKMANS Kelly

Effect van een geinhaleerde hypertone zoutoplossing (nacl
6%) voor versus tijdens autogene drainage bij cystic fibrosis
patienten: invloed op sputumgewicht, zuurstofsaturatie,
hartfrequentie en dyspnoe.

MALFROOT A.

LATAIRE Florence

De effecten van eutonie op de elektrische huidgeleidbaarheid,
pijndrempelwaarde, hartfrequentie en
hartfrequentievariabiliteit.

KERCKHOFS Eric

MEEUS Katleen

3D artrokinematica van de pro-supinatie beweging van de
elleboog: in vitro validiteitsevaluatie van metingen met
huidgefixeerde electromagnetische trackers.

BAEYENS Jean-Pierre,
VAN GLABBEEK F.

MOERENHOUT Frank

Evaluatie van de lenigheid bij ouderen: onderste
lichaamshelft.

BAUTMANS Ivan, METS
T.

MOMMAERT Sven

Onderzoek naar prognostische indicatoren bij patienten met
aspecifieke nekklachten behandeld met manuele therapie.

DE HERTOGH W., VAES
Peter

PASCAL Aurelie

De invloed van pijneducatie op de pijninhibitie bij patienten
met fibromyalgie: een geradomisseerde klinische studie.

NIJS Jo

SCHAILLIER Dieter

De relatie tussen de executieve functie en het gangpatroon
van parkinsonpatienten tijdens het uitvoeren van een
dubbeltaak.

KERCKHOFS Eric

TAX Wendy

Anatomische varianten van het acetabulum

VAN ROY P.

TEERLYNCK Jana

Evaluatie van de lenigheid bij ouderen: bovenste
lichaamshelft.

BAUTMANS Ivan, METS
T.

TONOLI Cajsa

V-list run pro ® : ontwikkeling van een individueel
letselrisicoprofiel en suggesties voor preventieve maatregel.
een systematische review.

MEEUSEN Romain,
CUMPS E.

VAN SIGHEM Ellen

De prognostische waarde van pijndrempelmetingen via
kwantitatieve sensorische test bij de behandeling van
patienten met hoofdpijn.

DE HERTOGH W., VAES
Peter

VANDERHEYDEN Tine

Invloed van een interventie op letsels in volleybal.

MEEUSEN Romain

VANHEMELRIJCK Tullia

Klinisch voorpellende factoren voor succes met
stabilisatietraining of globale actieve oefentherapie bij
aspecifieke chronische lage rugpijn patienten.

VAES Peter

VERHEVICK Sofie

V-list swim pro ® : ontwikkeling van een individueel
letselrisicoprofiel en suggesties voor preventieve
maatregelen en programma’s. een systematische review.

MEEUSEN Romain,
CUMPS E.

2008-2009

Opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BLOCK Sofie

Intrinsieke en extrinsieke risicofactoren van VKB letsels bij
volwassen voetballers: de rol van haaienvinnen.

MEEUSEN Romain

CLAES Roel

Invloed van een selectieve serotonine reuptake inhibitor en
warme omgevingstemperatuur op brainderived neurotrophic
faxtor tijdens acute inspanning.

MEEUSEN Romain
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CORNELIS Koen

V-list Judo pro® : opstellen van een letselrisicoprofiel voor
judoka’s aan de hand van een systematische review.

MEEUSEN Romain

DE WACHTER NIKI

Tewerkstellingssituatie voor en na de invoering van het
contingenteringsexamen van de afgestudeerden REVAKI aan
de VUB van de afgelopen 6 jaar.

KERCKHOFS Eric

DEKEGEL Evi

Een kritisch gewogen literatuurstudie over de werkzaamheid
van kinesitherapie tijdens de perinatale periode.

VAES Peter

GALASSO Constantino

Responsiviteit van een posturale controletest bij patiënten
met aspecifieke chronische lage rugpijn.

VAES Peter

GEENS Jan

De kosteneffectiviteit van een primair multidisciplinair
preventieprogramma voor werkgebonden aspecifieke lage
rugpijn.

ZINZEN Evert

JANSSENS Bert

Specifieke stabilisatietraining vergeleken met conventionele
oefentherapie voor chronisch aspecifieke lage rugpijn met
een case study van subclassificatie op basis van
psychosociale factoren.

VAES Peter

MACKEN Bert

Vergelijking van BMI en somatotype in relatie tot
cardiovasculaire risicoindicatoren bij vrouwen.

CLARIJS J.P.

MAES Jonas

Specifieke stabilisatietraining vergeleken met conventionele
oefentherpaie voor chronisch aspecifieke lage rugpijn met
een case study van subclassificatie op basis van motorische
controle tests.

VAES Peter

ODDERY Ben

3D artrokinematica van de basketbal vrijworp.

BAEYENS Jean-Pierre

TRESIGNIE Jonathan

Vergelijking van BMI en somatotype in relatie tot
cardiovasculaire risicoindicatoren bij mannen.

CLARIJS J.P.

VAN CAUWENBERGH
Lies

Prognostische indicatoren voor succes met stabilisatietraining
bij patiënten met chronische aspecifieke lage rugpijn.

VAES Peter

VAN DYCK Britt

Werkgebonden lage-rugproblemen: effectiviteit van een
primair multidisciplinair preventieprogramma.

ZINZEN Evert

VANHEE Dries

Invloed van de coordinatie van de deelbewegingen van het
bovenste lidmaat en belang van de maximale
handknijpkracht bij de accuraatheid van de basketbal
vrijworp.

BAEYENS Jean-Pierre

VERSCHUEREN Jo

Recuperatie bij wielrenners. De toepassing van actieve
recuperatie en lokale koude applicatie gecombineerd met
compressie als recuperatiestrategie.

MEEUSEN Romain

2007-2008

Opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

ADRIAENSSENS Nele

Onderbeenprothese gebruikers, de relatie tussen
gangananlyse, atropometrie, activiteitsniveau en
knieklachten.

VAES Peter

BEGYN Karl

Bepaling van de motorische fysieke fitheid bij obese en nietobese kinderen.

ZINZEN Evert, CLARYS
Peter, DE SCHEPPER J.

BISET Gilles

3D scapulothoracale artrokinematische en isokinetische
evaluatie bij volleyballers met een nervus suprascapularis
laesie.

BAEYENS Jean-Pierre,
FELIX P.

CHRISTIAENS Tom

Hoogtetraining ter preventie van de comorbiditeit bij
obesitas.

MEEUSEN Romain

CROSIERS Vincent

Het effect van motorische voorstelling op een functionele
motorische handeling bij patiënten met een cerebrovasculair
accident.

KERCKHOFS Eric

DE COSTER Steven

Het effect van radiotherapie op het lymfevatenstelsel en de
regeneratie van het lymfesysteem.

LIEVENS P.
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DE COSTER Steven

Het effect van radiotherapie op het lymfevatenstelsel en de
regeneratie van het lymfesysteem.

LIEVENS P.

EYNS Hanneke

Invloed van een geïnhaleerde hypertone zoutoplossing (NaCl
7%), gecombineerd met drainage op de mate van dyspnoe,
zuurstof saturatie, hartfrequentie en sputumgewicht bij
gehospitaliseerde cystic fibrosis-patiënten.

MALFROOT A.

FALK Jacob

Inhalatietechnieken bij kinderen met astma: correct gebruik
van inhalatoren.

MALFROOT A.

GILLIS Caroline

Inspanningsgerelateerde respiratoire klachten bij kinderen:
onderzoek naar inspanningsastma.

MALFROOT A.

HENS Katleen

Onderzoek naar de determinanten van fysiek functioneren bij
fragiele geïnstutionaliseerde oudere mensen: een
prospectieve studie over 9 maanden.

METS T., BAUTMANS
Ivan

HINDERYCKX Celia

Het verband tussen copingstijl en levenskwaliteit bij CVApatiënten.

KERCKHOFS Eric

LEFEVER Inne

De etiologie van de post-exertional malaise bij patiënten met
het Chronisch Vermoeidheid Syndroom: de rol van
inspanningscapaciteiten en immuniteit.

NIJS Jo

OOMS Isabel

Onderzoek naar de ojntwikkeling van het statisch en het
dynamisch evenwicht bij normale kinderen van 8 tot en met
10 jaar. Een normatieve studie.

HUYBERECHTS B.

TAURIN Wouter

Voorste kruisbandletsels: retrospectieve cohort studie voor
het bepalen van de prevalentie, algemene en sportspecifieke
risicofactoren en het verband met spronglandingstechnieken.

MEEUSEN Romain,
CUMPS E.

VAN DER VOORDE
Marlies

Verband tussen copingstijl en levenskwaliteit bij mensen met
de ziekte van Parkinson.

KERKCHOFS Eric

VAN OPSTAL Herwig

Exercise training in obese, type 2 diabetes patients: effect of
exercise intensity on the change op clycaemic control.

MEEUSEN Romain

VANNESTE Amelie

Vergelijkende studie van de ontwikkeling van een aantal
basismotorische vaardigheden bij vroege en late lopers op
vijfjarige leeftijd.

HUYBERECHTS B.

2006-2007

Opleiding GGS Neurologische revalidatie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

ATANESYAN Hacob

Clinical anatomy of the limbic system and a methodological
proposal for enhancing the 3D insight in brain dissection.

VAN ROY Peter

HAVERMANS Elisabeth

Actueel overzicht van de verschillende
behandelingsmethoden bij kinderen met CP.

HUYBERECHTS B.

OOMS Nathalie

Actueel overzicht van de verschillende
behandelingsmethoden bij kinderen met CP.

HUYBERECHTS B.

2006-2007

Opleiding GGS Sportkinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

AERTS Inne

Commuter Cycling: influences on health parameters in
untrained people. Psychological status and blood parameters.

MEEUSEN Romain

BILLEN Katrien

Low Back problems and volleybal. Prevalence and common
and sports specific risk factors.

MEEUSEN Romain

GOEN Kirstin

A one year retrospective epidemiological study of horseback
riding injuries. Data derived from insurance statistics.

MEEUSEN Romain

HIMPE Marjan

Prospective investigation for intrinsic risk factors of anterior
knee pain in female recruits.

WITVROUW E.

KERSBERGEN Hans

The difference in treatment of professional and recreational
athletes.

MEEUSEN Romain
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TRAPPENIERS Nele

A retrospective epidemiological cohort study of injuries
during track & field, triathlon and duathlon. Data derived
from Insurance statistics.

2006-2007

Opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

CLAES Greet

De invloed van een cognitieve taak op de posturale controle.
Een vergelijkend onderzoek bij patiënten met chronische
aspecifieke lage rugpijn en bij klachtenvrije personen.

VAES Peter, DUQUET
W., VAN GHELUWE B.

CNUDDE Maarten

Slotrotatie van de knie: vergelijking van data afkomstig van
de ‘Flock of Birds’ en ‘Zebrisapparatuur’ gemeten bij gezonde
personen tussen 16 en 84 jaar.

VAN ROY P.

DE KOK Kathy

Invloed van radiotherapie op het lymfestelsel.

LIEVENS P.

DE ROECK Bart

Centrale vermoeidheid: invloed van een noradrenaline
reuptake inhibitor op de prestatie, thermoregulatie en
hormoonconcentraties.

MEEUSEN Romain

DEKOSTER Stephane

Invloed van een Duale Taak en Auditieve Cueing op het
stappatroon van personen met de ziekte van Parkinson.

KERCKHOFS Eric

DEMEYER Sofie

Positionele occipitale plagiocefalie: systematisch
literatuuronderzoek naar de effectiviteit van niet-chirurgische
therapieën bij plagiocefalie en follow-up van een
interventiestudie ter preventie van plagiocefalie bij nicupatiënten.

DE MEIRLEIR L.

HEMMERIJCKX Sara

Onderzoek naar burnout bij Vlaamse kinesitherapeuten.

KERCKHOFS Eric

JANSSENS Kim

Onderzoek naar de kennis van vrouwen over urinaire
incontinentie in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

VAES Peter

LUYCKX Nathalie

Longitudinale studie van psychosociale factoren en fysieke
fitheid bij verpleegkundigen met en zonder lage rugklachten.

ZINZEN Evert

MEEUSSEN Katrien

Validatie van het “Concise Back Screening Instrument (CBSI)
bij Vlaamse verpleegkundigen.

ZINZEN Evert

MOINS Sylvia

Vergelijkend onderzoek naar de motorische schoolrijpheid
van normale kinderen en kinderen met licht mentale
retardatie.

HUYBERECHTS B.

PLECK Sylvie

Onderzoek naar de invloed van leeftijd, geslacht en de
gezondheidstoestand op het krachtverval tijdens
aangehouden spiercontracties bij de mens.

BAUTMANS Ivan

RAWOE Stijn

Invloed van een Duale Taak en Auditieve Cueing op het
stappatroon van personen met de ziekte van Parkinson.

KERCKHOFS Eric

REYNDERS Katrien

Vergelijkende studie over de motorische ontwikkeling bij
premature en a terme kinderen op 5-jarige leeftijd adhv de
Movement Assesment Battery for Children.

SAMAEY C.

REYNDERS Katrien

Vergelijkende studie over de motorische ontwikkeling bij
premature en a terme kinderen op 5-jarige leeftijd dmv de
Movement Assessment Battery for Children.

SAMAEY C., VAN RIEL R.

RUTTYN Sigrid

Vergelijkende studie van de motorische ontwikkeling bij
premature en A terme kinderen van 2 tot 2.5 jaar adhv de
Bayley Scales of Infant Development – Second Edition –
Nederlandse versie (BSID-II-NL).

SAMAEY C.

VERCAMMEN Kevin

Onderzoek naar determinanten van spiervermoeidheid bij
geriatrische patiënten dmv SEMG.

BAUTMANS Ivan, METS
T.

VLAEMYNCK Sandra

Lymfoedeem: treden (sub)cutane weefsel veranderingen op?
Beeldvormend onderzoek dmv MRI, US & Histologie.

LIEVENS P.

WALRAVENS Koenraad

Mentale aspecten van de sportblessure en revalidatie van
leerlingen-topsport in de Vlaamse topsportscholen.

WYLLEMAN Paul
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2005-2006

Opleiding GGS Neurologische revalidatie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BINNEMANS Brit

Literatuurstudie: botuline toxine type A en kinesitherapie bij
kinderen met cerebrale parese.

HUYBERECHTS B.

DE KEGEL Alexandra

Literatuurstudie: botuline toxine type A en kinesitherapie bij
kinderen met cerebrale parese.

HUYBERECHTS B.

SAEYS Wim

Motorische voorstelling bij CVA.

MICHIELSEN M.

STRYKOVA Vera

Valproblematiek bij Parkinson patiënten.

KERCKHOFS Eric

2005-2006

Opleiding GGS Sportkinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BARTHOLOMEEUSEN
Katrien

Is the Novice Runner at risk? A prospective cohort study of
running injuries during a 10-week supervised training
program.

MEEUSEN Romain

DE GEEST Petra

Prospective risk factors for medial tibial stress syndrome.

MEEUSEN Romain

DE MEULENAER Leen

Injuries in field hockey: a retrospective epidemiological study
based on insurance statistics.

MEEUSEN Romain

GEEROMS Anneleen

Rehabilitation of Chronic Low Back Pain: a review.

MEEUSEN Romain

JACOBS Roel

Intrinsic risk factors in subjects with anterior knee pain.

MEEUSEN Romain

NEIRYNCK Elke

Injuries from bicycle accidents. Analysis of bicyle injuries
registered by an Insurance company during a period of one
year.

MEEUSEN Romain

SOMMERIJNS Elke

Low Back problems and Tennis. Tennis specific risk factors.

MEEUSEN Romain

VERBEECK Kim

Effect of a 22-week sports specific balance training program
on the postural sway by basketball players.

MEEUSEN Romain

WOLFS Mysak

Low Back Problems and Tennis. Common, work-related and
psychosocial risk factors.

MEEUSEN Romain

2005-2006

Opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

AERTS Inne

Commuter cycling: dose-response invloeden op
gezondheidsparameters bij sedentaire. Psychologische
toestand, bloed- en lichaamssamenstelling.

MEEUSEN Romain

ALLAERTS Benjamin

Anatomisch onderzoek naar de mogelijke compressiepunten
van de ramus profundus van de n.ulnaris in de handpalm.

VAN DEN BRANDE C.,
VAN ROY P.

ALMOND Freya

Causation studie naar het gebruik van inspanningslimieten bij
Chronisch Vermoeidheidssyndroompatiënten.

NIJS Jo, DE BECKER P.,
DE MEIRLEIR K.

BEX Pieterjan

Test-retestbetrouwbaarheid van de plotse inversiebeweging
van uit stand bij personen met chronische enkelinstabiliteit.

geen promotor

BREYNAERT Joke

Commuter cycling: het meten van fysieke activiteit met
behulp van de IPAQ-vragenlijst.

MEEUSEN Romain

DE MEYST Sofie

Relatie van de mate van obesiteit met fysieke activiteit en
sportbeoefening bij Vlaamse volwassen vrouwen.

DUQUET W., LEFEVRE
J., PHILIPPAERTS R.

DE VLAMINCK Jessica

De relatie tussen omgevingsfactoren (huisinrichting) en
valproblemen bij Parkinsonpatiënten.

KERCKHOFS Eric
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DEARMAN Ellen

De relatie tussen antropometrische indicatoren van
overgewicht/obesitas en cardiorespiratorische fitheid bij
Vlaamse volwassenen.

DUQUET W., LEFEVRE
J., PHILIPPAERTS R.

DEMOL Seppe

Predictie van de maximale inspanningscapaciteit aan de hand
van submaximale inspanningscapaciteit bij patiënten met het
Chronisch Vermoeidheidssyndroom.

NIJS Jo, DE MEIRLEIR
K.

DEPOVERE Tom

De effecten van 8 weken Whole Body Vibration op Running
Economy bij voetballers.

MEEUSEN Romain

DESOMER Anja

Vergelijkend onderzoek naar de validiteit van de Sigam
Mobility Grades, de Amputee Mobility predictor en de Lwandeltest bij unilaterale transfemorale amputatiepatiënten.

VAES Peter

DEVILLE Adriaan

Anterieure kniepijn bij volleybal: bepalen van intrinsieke en
extrinsieke risicofactoren en het meten van de invloed van
een preventief interventieprogramma op deze intrinsieke
risicofactoren.

MEEUSEN Romain

DUCHENE Laetitia

Anterieure kniepijn in volleybal: betrouwbaarheidsstudie van
een zelfrapporteringsvragenlijst en bepalen van de
prevalentie en risicofactoren voor AKP.

MEEUSEN Romain

DUERINCK Saartje

Anterieure kniepijn bij volleyballers: effect van een
preventieprogramma op de incidentie en prevalentie van
anterieure kniepijn.

MEEUSEN Romain

GEEROMS Kristel

Het effect van de afkoeling op de vermoeidheid bij personen
met MS.

KERCKHOFS Eric

GEEROMS Östen

Een kijk op de manuele therapie en de rol van de manuele
therapie in de aanpak van knieklachten.

BAUTMANS Ivan

GEUBBELMANS Bram

Vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van evenwicht
bij normale kinderen en kinderen met mentale retardatie van
de leeftijd van zes en zeven jaar.

HUYBERECHTS B.

GHYSELS Griet

De gezondheidstoestand van de oudere bevolking op
locomotorisch vlak in Kameroen.

METS T., BAUTMANS
Ivan

GIELEN Karolien

Letsels in synchroon zwemmen: prospectief epidemiologisch
onderzoek.

MEEUSEN Romain

GILLIJNS Tiny

Prospectief onderzoek naar de psychosociale determinanten
van chronische pijn bij het Chronisch
Vermoeidheidssyndroom.

DE MEIRLEIR K., NIJS
Jo, DE BECKER P.

GOEKINT Maaike

Letsels in competitie zwemmen: prospectief epidemiologisch
onderzoek.

MEEUSEN Romain

JACQUEMIJN Lieve

Actigrafie en vermoeidheid bij personen met Multiple
Sclerose.

KERCKHOFS Eric

JONCHEERE Jolien

Training, detraining en dose-response: effecten van
commuter cycling op fysiologische parameters bij
sedentairen.

MEEUSEN Romain

LAFRARCHI Bouchra

Relaties tussen antropometrische indicatoren van
overgewicht/obesitas en gezondheidsparameters bij Vlaamse
volwassenen.

DUQUET W., LEFEVRE
J., PHILIPPAERTS R.

MAHIEU Nicka

Verbanden tussen motorische functies op 6- jarige leeftijd en
diezelfde functies op jongvolwassen leeftijd, en de invloed
van maturiteit.

DUQUET W.

SCHEERLINCK Jo

Een vergelijkende studie over de inname van nutriënten bij
vegetariërs en omnivoren.

CLARYS Peter,
HEBBELINCK M.

VAN DEN BRIEL Emilie

Romphouding in zit bij CVA-patiënten: vergelijking tussen
patiënten met en zonder neglect.

KERCKHOFS Eric

VAN HULSE Julie

Vergelijking van de functionele outcome van CVA-patiënten
met en zonder het pushingsyndroom.

KERCKHOFS Eric

VAN THIENEN Maaike

Relatie van de mate van obesiteit met de fysieke activiteit en
sportbeoefening bij de Vlaamse volwassen mannen.

DUQUET W., LEFEVRE
J., PHILIPPAERTS R.

VANDEPERRE Kristl

Vergelijking van autogene drainage na aerosol versus
autogene drainage na IPV bij mucopatiënten.

MALFROOT A.

Laatste update 12/11/2019

Pagina 29 van 68

VANDERHAEGEN Heidi

Romphouding in zit bij CVA-patiënten met linker en rechter
hemisferische letsels.

KERCKHOFS Eric

VIERENDEELS Joris

Onderzoek naar de invloed van medicatiegebruik op
postoperatieve spierkracht en spier vermoeibaarheid na
abdominale chirurgie; het effect van NO.

METS T.

WINKELMANS Anne

Een sportspecifiek proprioceptieprogramma ter preventie van
enkelletsels in basketbal: effect op enkelkinematica.

MEEUSEN Romain

2004-2005

Opleiding GGS Sportkinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BUELINCKX Hanne

Prevention of ankle sprains in basketball: effectiveness of a
22-week sports specific balance training program on the
incidence of ankle sprains and on balance field tests.

MEEUSEN Romain

CLAES Inneke

Reliability of the Tergumed devices for the mobility and the
maximal isometric strength of the lumbar spine.

MEEUSEN Romain,
STASSIJNS G.

HANSEN Dominique

Physiological response to walking, cycling and arm cranking
in myocardinial infarction patients: implications for exercise
prescreption.

MEEUSEN Romain

JANSEN Donny

Techniques and effects of sports massage in professional
cycling.

MEEUSEN Romain

KOEDOOT Eva

Neck-/shoulder and low back problems in horse riding.

MEEUSEN Romain

KUPPENS Kevin

Currents concepts in the prevention of subacromial
impingement in competitive swimmers.

MEEUSEN Romain

LIPPENS Gert

Overuse injury of the lower leg skin splints in the runner. A
review of the literature.

MEEUSEN Romain

MERTENS Tom

A prospective study for identification of intrinsic risk factors
for the development of anterior knee pain in physical
education students.

MEEUSEN Romain

PASMANS Ralp

Position specificity of the Bangsbö 30 metre-sprint-test

MEEUSEN Romain

RYCKAERT Pascal

Medial tibial stress syndrome: a prospective study for
possible intrinsic risk factors.

MEEUSEN Romain

2003-2004

Opleiding GGS Sportkinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

DUCHATEAU Patricia

Injuries as a result of physical activity and sports
participation: registration an sports physian practices.

MEEUSEN Romain

JORISSEN Kirsten

Sports injuries reported in emergency departments: data of
the EHLASS study in Flanders.

MEEUSEN Romain

LALOO Wim

Effects of specific swim training on a 100 m all-out: Freestyle
versus personal best stroke.

MEEUSEN Romain

MERTENS Kelly

Injuries as a result of physical activity and sports
participation: registration in sports physician practices.

MEEUSEN Romain

PEETERS Ilse

Injuries as a result of physical activity and sports
participation: registration in sports physian practices.

MEEUSEN Romain

SCHUFFELERS Kristel

Injuries in tennis: a review on epidemiology and risk factors.

MEEUSEN Romain

SMEDTS Mieke

The influence of warming-up and stretching on joint
hypermobility in physical education students.

MEEUSEN Romain

STEVENS Annelies

Effects on different techniques of reduced training on
performance and on the psychological profile in swimmers.

MEEUSEN Romain
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STRUYF Filip

Cognitive-behavioural approach to chronic non-specific low
back pain.

MEEUSEN Romain

TITECA Karlien

The relationship between joint hypermobility and sports
injuries in physical education students.

MEEUSEN Romain

2003-2004

Opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BECKWEE David

Onderzoek naar de hoofdrepositioneringsaccuraatheid met
behulp van de “Flock of Birds”: een vergelijking tussen
cervicogene hoofdpijn en migraine.

VAES Peter, VAN ROY P.

BOSTOEN Sandra

Vergelijkend onderzoek naar de werkzaamheid van
kinesitherapie met en zonder intrapulmonale
percussieventilatie bij patiënten op de eenheid intensieve
zorgen.

VAES Peter

BRISAERT Griet

Plantaire drukverdeling en voorvoetkinematica bij functionele
hallux limitus tijdens het stappen.

VAN GHELUWE B.

COLPAERT Karen

Neusspoeling bij mucoviscidosepatiënten. Een retrospectieve
studie naar de invloed van rhinosinusitis op de parameters
van het longfunctieonderzoek bij 3 groepen
mucovisidosepatiënten: rol van de kinesitherapeut.

MALFROOT A.

COOREMAN Sarah

Positionele occipitale plagiocefalie bij de zuigeling:
vergelijkend onderzoek naar twee verschillende
wisselhoudingsschema’s en de beïnvloedende parameters op
de mate en evolutie van craniele asymmetrie bij zieke
pasgeborenen tijdens hun opname op een neo

DE MEIRLEIR L.

DE GEEST Petra

Onderzoek naar de verschillen in lymfedrainagepatronen
tussen linker en rechter arm aan de hand van
lymfoscintigrafie.

LIEVENS P.

DE RYCKE Els

In welke mate voorspellen antropometrische metingen van
centrale obesitas het cardiovasculaire risico bij jongeren met
overgewicht?

CLARYS Peter,
KERCKHOFS Eric

DESSERS Kim

Onderzoek naar de ernst van het urineverlies en impact op
de “quality of life” bij vrouwen met verschillende vormen van
urinaire incontinentie.

VAES Peter

ENGELEN Luc

Bijdrage aan een normering van de alberta Infant Motor
Scale voor Vlaamse kinderen van 0-3 maanden.

KERCKHOFS Eric

FYNSY Laurens

Descriptieve, functionele en klinische benadering van de
invloeden op het functioneren met of zonder een axillaire
boog van Langer deel 1.

CLARIJS J.P.

GOOSSENS Muriel

Cervicale proprioceptie. Een vergelijking tussen enerzijds
cervicogene hoofdpijn, anderzijds spanningshoofdpijn.

VAES Peter, VAN ROY P.

HOLLEMANS Mariet

Verband tussen hyperlaxiteit en grafomotorische problemen.
Onderzoek bij kinderen uit de derde kleuterklas.

DE MEIRLEIR L.

HUYVAERT Stefanie

Een vergelijkend onderzoek bij aspecifieke chronische lage
rugpijn en bij klachtenvrije proefpersonen.

VAES Peter, DUQUET
W., VAN GHELUWE B.

KEPPENS Sarah

Peabody developmental motor scales second edition als
evaluatiemiddel voor het opsporen van fijn motorische
stoornissen bij vijfjarigen.

DE MEIRLEIR L.

KESLER Sandy

Hoofdrepositioneringsaccuraatheid gemeten met de Flock of
Birds: professionele dansers versus niet-dansers.

VAES Peter, VAN ROY P.

LUX Bart

Exploratief onderzoek naar het 3D- artrokinematisch gedrag
van de articulatio cubiti tijdens de pro- en supinatiebeweging.

BAEYENS Jean-Pierre,
VAN ROY P.

MAGNUS Natascha

Verschillen tussen mannen en vrouwen in neuromusculaire
coördinatie ter hoogte van de knie bij een plotse
balansverstoring.

VAES Peter

MEEUS Eva

Onderzoek naar de verschillen in lymfedrainagepatronen
tussen dominante en niet-dominante arm bij gezonde
proefpersonen d.m.v. lymfoscintigrafie.

LIEVENS P.
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MEEUS Mira

Cross-sectionele studie naar immunopathologie en
inspanningsfysiologie bij patiënten met het Chronisch
Vermoeidheidssyndroom: een voorlopige studie.

DE MEIRLEIR K.

MISERQUE Sarah

Studie van de plantaire voetdrukparameters bij obese
kinderen deelnemend aan een residentieel
educatieprogramma.

KERCKHOFS Eric, VAN
GHELUWE B.

PEETERMANS Inge

Predictie van het valrisico van parkingson patiënten aan de
hand van evenwichtstesten.

KERCKHOFS Eric

RENARD Sebastien

Functionele stabiliteit van de enkel, betrouwbaarheid van de
gemodificeerde bass- test en de plotse inversiebeweging
vanuit stand bij personen met klachtenvrije enkelgewrichten.

VAES Peter, DUQUET
W., VAN GHELUWE B.

RYCKAERT Pascale

Mediaal tibiaal stress syndroom.

MEEUSEN Romain

TORDEURS Els

Trainingsmonitoring: analyse van de parameters die de
trainingsbelasting bepalen.

MEEUSEN Romain

VAN HEES Donatienne

3D-analyse van de slotrotatie van de knie in belaste en
onbelaste toestand met behulp van een elektromagnetisch
tracking systeem.

VAN ROY P.

VERVISCH Stijn

Een accelerometrische, elektrogoniometrische en
elektromyografische analyse van de functionele stabiliteit van
de knie tijdens een valbeweging.

VAES Peter

WOLPUT Eva

Letsels in Vlaanderen: een peiling bij huis- en sportartsen.

MEEUSEN Romain

2002-2003

Opleiding GGS Neurologische revalidatie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

CLAES Nathalie

Inschatten van valrisico door de Tinetti-test bij neurologische
pathologie: Parkinson en CVA: een kritisch overzicht van de
literatuur.

KERCKHOFS Eric

DE CEUNINCK Karen

Therapeurische effectiviteit van het Epley maneuver bij
patiënten met benigne paroxysmale positionele vertigo.

KERCKHOFS Eric

DE PAUW Sammy

De effectiviteit van casting, splinting en orthesen op
dysfuncties van de bovenste ledematen bij kinderen met
cerebral palsy.

HUYBERECHTS B.

MEERTEN Lesley

Behandeling van spastische cerebrale parese.

HUYBERECHTS B.

MICHIELSEN Esther

Botuline toxine type A in de gangrevalidatie van spastische
cerebral palsy kinderen review.

HUYBERECHTS B.

MOENS Lies

De primair preventieve effecten van fysieke activiteit op het
risico van CVA.

KERCKHOFS Eric

RAMON Tineke

De invloed van een preventiestrategie op de incidentie van
hemiplegische schouderpijn.

KERCKHOFS Eric

VERHEYLEWEGHEN
Fientje

Developmental Coordination Disorder (DCD)

DE MEIRLEIR L.

VYNCKE Peter Igor

Neurologische etiologische factoren bij een idiopatische
scoliose.

KERCKHOFS Eric

WYFFELS Barbara

Slaapstoornissen bij Parkinson patiënten.

KERCKHOFS Eric

2002-2003

Opleiding GGS Sportkinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BEIRNAERT Antje

Training diary for judoka analysis of different training
combinations.

MEEUSEN Romain
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DE GEUS Sebastiaan

Norandrosterone and norethiocholanolone concentration
before and after submaximal standardized exercise.

MEEUSEN Romain

DE SMEDT-JANS Katrien The basic clinical evaluation (BCE) (Dart trainer®) promoted
as preparticipation physical examination (PPE): interobserver validity.

MEEUSEN Romain

DECORDIER Marleen

The relationship between joint hypermobility and sports
injuries in physical education students.

MEEUSEN Romain

DIEUSSAERT Tom

In vivo Stretch-Shortening Cycle: an update

MEEUSEN Romain

VAN AKEN Mariëlle

Gymnastic injuries: a retrospective study of Insurance claims
over a 3 year period.

MEEUSEN Romain

2002-2003

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

DENORME Els

Schouderathroscopie en inflamatie. Bepaling van
inflammatoire parameters.

MEEUSEN Romain

DIBE Doenja

Volleyballetsels in ere divisie: prospectieve epidemiologische
pilootstudie.

MEEUSEN Romain

PERNET Kurt

Behandeling van mucoviscidose. Gebruik van semi-elastische
velcrobanden om het experium te verlengen.

MALFROOT A.

TO Siu Man

De schrijfkwaliteit bij kinderen: vergelijkend onderzoek van
het resultaat op de gasthuisbergtest met het oordeel van de
leerkrachten op grafomotorische vaardigheden.

HUYBERECHTS B.

VAN DE SIJPE Gerrit

De basis klinische evaluatie (BKE) darttrainer ® als
preparticipation physical examination (PPE): interobservator
validiteit.

MEEUSEN Romain

VAN MULDERS Roeland De statische en dynamische evaluatie darttrainer®: intratesster betrouwbaarheid.

MEEUSEN Romain

VERDONK Jessica

Invloed van geassisteerde autogene drainage en
geassisteerde autogene drainage gecombineerd met
bouncing op gastro- oesofagale reflux bij baby’s jonger dan 5
maanden.

MALFROOT A.

2001-2002

Opleiding GGS Neurologische revalidatie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

CALAERTS Wendy

Het rett syndroom: recent literatuuroverzicht, motorische
evaluatie en case-study van drie patiënten aan de hand van
de mot-test.

HUYBERECHTS B.

GUNST Donald

Het medicinaal gebruik van cannabis bij multiple sclerose.
Een enquête in MS- klinieken in Vlaanderen.

KERCKHOFS Eric

LEFEVRE Luc

Levenskwaliteit en coping van CVA. een correlatiestudie.

KERCKHOFS Eric

VOLDERS Anneleen

De invloed van depressie op het revalidatieproces bij CVApatiënten. Statistische analyse van een databank.

KERCKHOFS Eric

2001-2002

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BARBE Annelies

Werkzaamheid van het backperfecte rugschoolprogramma in
de eerstelijns kinesitherapie praktijk in België gemeten met
behulp van vragenlijsten.

VAES Peter

BEIRNAERT Antje

Trainingsdagboek voor judoka’s. Analyse van verschillende
trainingscombinaties

MEEUSEN Romain

BUYL Ronald

3D-artrokinematica van het acromioclaviculair gewricht: een
pilootstudie.

VAN ROY P.
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CHABERT Hans

Haalbaarheid en modaliteiten van een intensief
krachttrainingsprogramma voor senioren in een commercieel
fitnesscentrum.

METS T.

DE BOLLE Kristof

Retrospectieve analyse van de inspanningscapaciteit bij het
chronisch vermoeidheidssyndroom: de rol van pcoplasma.

DE MEIRLEIR K.

DE GEUS Sebastiaan

Evolutie van de noandrosteron en noretiocholanolon
concentratie bij hockeyers tijdens en na een submaximale
inspanningsproef.

MEEUSEN Romain, DE
MEIRLEIR K.

DE KONINCK Sofie

Bijdrage aan een normering van de Alberta Infant Motor
Scale voor Vlaamse kinderen van 12 tot en met 15 maanden.

DE MEIRLEIR L.

DECEUNINCK Karen

Evaluatie van de stapfunctie en manuele vaardigheid van
multiple sclerose patiënten met het disexecutieve syndroom.

KERCKHOFS Eric

DUVIGNEAUD Nathalie

Relatie tussen niveau van fysieke activiteiten en incidentie
van complicaties bij oudere type 2 diabetespatiënten.

METS T.

GOUDMAEKER Peter

Het effect van de bewegingstherapie op de stemming en de
slaap bij enkele psychiatrische ziektebeelden.

KERCKHOFS Eric

KRIKILION Katrien

Bijdrage aan de normering van de Alberta Infant Motor Scale
voor Vlaamse kinderen tussen 3 en 7 maanden.

KERCKHOFS Eric

LECOMPTE Sofie

Onderzoek naar de beïnvloedende factoren van therapietrouw
bij bechterewpatiënten.

VAES Peter

LINGIER Sofie

Het effect van progressieve relaxatie training op de
inattentie, hyperactiviteit en impulsiviteit van ADHDgediagnosticeerde kinderen tussen 6 en 12 jaar.

KERCKHOFS Eric

MEERTEN Lesley

Vergelijkend onderzoek van de motorische ontwikkeling van
premature en A-terme kinderen op de leeftijd van 1 jaar aan
de hand van de Baily ontwikkelingsschalen.

HUYBERECHTS B.

MICHIELS Esther

Het effect van relaxatietherapie op de slaapkwaliteit en de
gemoedstoestand van patiënten met depressieve
stoornissen, angststoornissen of aan middelen gebonden
stoornissen, opgenomen op een acute psychiatrische dienst.

KERCKHOFS Eric

MOENS Lies

Effecten van een intensief krachtrainingsprogramma op de
functionele fysiek capaciteiten bij senioren.

METS T.

ROELS Annemie

Enquête naar enkele aspecten van de levenskwaliteit bij
vrouwen met lymfoedeem na een borstoperatie.

LIEVENS P.

SOETENS Helga

Dansletsels. Prospectief epidemiologisch onderzoek.

MEEUSEN Romain

SPAANDERMAN Jan
Pieter

Drainagewegen van de borst na inspuiting van een tracer in
het bovenste mediale kwasdant: een lymfoscintigrafisch
onderzoek.

LIEVENS P.

SPILKER Anke

Het effect van neuromusculaire spierstimulatie van de
kuitspieren op het gangpatroon van hemiplege kinderen met
cerebral palsy.

KERCKHOFS Eric

STRADIOT Ines

Bijdrage tot de normering van de Alberta Infant Motor Scale
voor kinderen tussen 3 en 7 maanden.

KERCKHOFS Eric

TRUYERS Ilse

Evaluatie van de stapfunctie en manuele vaardigheid bij
multiple sclerose patiënten met een disexecutief syndroom.

KERCKHOFS Eric

VAN CAUWELAERT
Karlien

Het valideren van een respiratoire functiescore bij patiënten
met bronchiolitis en bij mucoviscidose patiënten

MALFROOT A., VAES
Peter

VAN DAELE Ulrike

Posturale controle in zit bij aspecifieke lage rugpijn patiënten
en bij klachtenvrije personen, een vergelijkend onderzoek
met de “Balance Master”.

VAES Peter, DUQUET W.

VAN DER ELST Marlien

Studie naar het effect van een galvanische stroom op de
percutane penetratie van hexyl nicotinaat.

BAREL A.

VAN DER WEERDEN
Sabine

Bijdrage aan een normering van de Alberta Infant Motor
Scale voor Vlaamse kinderen van 12 t.e.m. 15 maanden.

DE MEIRLEIR L.
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VAN HERBERGHEN
Katrien

Fear of movement is not related to exercise capacity in
patients with Chronic Fatigue Syndrome

DE MEIRLEIR K.

VANDERSTEENEN Leslie De radiale botdensiteit bij kinderen en volwassenen met
mucoviscidose. Invloed van de lichaamssamenstelling en
dutropometrie.

MALFROOT A.

VERBANCK Mieke

Studie naar het effect van een gepulseerde stroom op de
percutane penetratie van hexynicotinaat.

BAREL A.

VERHEYLEWEGHEN
Fientje

Correlatieanalyse tussen de chlamydia pneumoniae-titer en
de inspanningscapaciteit bij chronisch
vermoedheidssydroom-patiënten

DE MEIRLEIR K.

WERMOES Sam

Invloed van de loopsnelheid op de varus van de voet.

VAN GHELUWE B.

WOLFS Steven

Correlationeeel onderzoek tussen inspanningscapaciteit en
Chronic Fatigue Syndrome activities and participation
questionnaire (CFS-APQ) bij Chronisch
Vermoeidheidssyndroom.

DE MEIRLEIR K.

2000-2001

Opleiding GGS Neurologische revalidatie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

ALLEGAERT Patsy

Bewegingsvoorstelling van gezonde bejaarden: een 'timing'onderzoek.

KERCKHOFS Eric

MICHIELSEN Marc

Bewegingsvoorstelling van gezonde bejaarden: een 'timing'onderzoek.

KERCKHOFS Eric

2000-2001

Opleiding GGS Sportkinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

CUMPS Elke

Basketball injuries a prospective epidemiokogie study among
14 belgian competitive senior teams.

MEEUSEN Romain

FRAMHOUT Laurence

The influence of cryotherapy on pain and inflammation
following arthroscopy of the shoulder.

MEEUSEN Romain

KEMPENAERS Farid

Physiological contribution to the E-project. Electirc twowheelers on urban roads.

2000-2001

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BECKERS Kristin

Onderzoek naar de consistentie van lymfoedeem na een
borstoperatie met axillaire uitruiming door middel van
echografische beeldvorming.

LIEVENS P., LAMOTE J.

COENE Maya

Tewerkstellingssituatie, gevolgde navorming en reflectie over
het gevolgde onderwijs van de licentiaten Motorische
Revalidatie en Kinesitherapie, afgestudeerd aan de VUB de
afgelopen 5 jaar.

KERCKHOFS Eric,
CLARIJS J.P.

CORBEELS Sofie

Longitudinaal profiel en stabiliteit van de kracht en
verbanden met het individueel groeipatroon.

DUQUET W., BORMS J.

DAEMS Stephanie

Cryotherapie na schouderartroscopie: het effect van de
cryoton op pijn en inflammatie.

MEEUSEN Romain

DEBRAEKELEER Elke

Observatie van General Movements bij prematuur of fidgety
leeftijd. Prognostische waarde.

DE MEIRLEIR L.

DEMARET Yannic

Intensieve training bij duuratleten. Invloed van vier weken
intensieve training op de prestatie en urinaire
catecholamines.

MEEUSEN Romain

DEVOOGDT Nele

Onderzoek naar de incidentie en de mogelijke oorzaken van
het post-mastectomie lymfoedeem en de
kinesitherapeuthische behandeling van het lymfoedeem.

LIEVENS P.
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GHEYSEN Grietkin

De levenskwaliteit van patiënten met een cerebrovasculaire
aandoening. Literatuurstudie.

KERCKHOFS Eric

HANSAERT AUDREY

Experimentele studie van de verticaliteitperceptie bij CVApatiënten met of zonder het ‘Pushing’- fenomeen.

KERCKHOFS Eric

IDRISSI Karima

“The Bristol Female Luts” en “Quality of Life” vragenlijst voor
vrouwen met urine incontinentie: een verkorte versie van de
vragenlijsten ter voorspelling van de lange versie.

VAES Peter, DUQUET W.

MICHILS Alex

Cardiale revalidatie: de invloed van cardiale revalidatie op
het cardiovasculaire risicoprofiel bij hartpatiënten.

DE MEIRLEIR K.,
MEEUSEN Romain

PIRART David

Normering van de Alberta Infant Motor Scale voor Vlaamse
kinderen.

KERCKHOFS Eric

POLLENTIER Aranka

Onderzoek van de Pressure Pain Threshold (PPT) met een
mechanische en een elektrische algometer bin personen met
lagerugpijn en personen zonder lagerugpijn.

DUQUET W.

POLLERS Ludo

De betrouwbaarheid van coördinatenmetingen op
videobeelden in biomechanische bewegingsanalyse.

VAN GHELUWE
B.+DD693:D705

POUDERS Caroline

Studie van myologische varianten van de extremiteiten.
Onderste extremiteit.

VAN ROY P.

POUDERS Frederick

Studie van de myologische varianten van de extremiteiten.
Bovenste extremiteit.

VAN ROY P.

REYNAERTS David

De invloed van tens op de subjectieve verticalisatieperceptie
bij CVA-patiënten met hemineglect.

KERCKHOFS Eric

STERCKX Geert

Opvolging van een aantal fysiologische parameters doorheen
het seizoen 2000-2001 bij een semiprofessionele
voetbalploeg.

MEEUSEN Romain

VAN HOMBEEK Caroline Bijdragen aan een normering van de Alberta Infant Motor
Scale voor Vlaamse kinderen van 7 tot 12 maanden.

KERCKHOFS Eric

VANDAELE Bart

De invloed van een voedingssupplement op de secreties van
het groeihormoon – as tijdens een intensieve
trainingsperiode.

MEEUSEN Romain

VANHOOLANT Jerome

Invloed van unilaterale tenstimulatie op het visuo-spatieel
hemineglect bij CVA-patiënten.

KERCKHOFS Eric

VANHOOLANT Mathieu

Studie naar het effect van gepulseerde stroom op de
percutane penetratie van methylnicotinaat op de
huidbarrière.

BAREL A.

VEUGELERS Karlien

Tracheotomie bij kinderen: indicaties en omkadering.

MALFROOT A.

1999-2000

Opleiding GGS Sportkinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

PATERNOSTER Kathleen Eating disorders among semi-professional and professional
dance students.

Promotor(s)
CLARIJS P.,
HEBBELINCK Marcel

1999-2000

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

AMADAI Nadia

Onderzoek naar de mogelijke drainagewegen van de
lymfebanen na inspuiting van een tracer in het bovenste
mediale kwadrant van de borst bij gezonde vrouwelijke
proefpersonen.

LIEVENS P., BOSSUYT
A.

AVERALS Jeroen

Onderzoek naar de effectiviteit van kinesitherapeutische
oefentherapie in de “virtual reality box” bij CRPS I-patiënten:
effect op pijn, mobiliteit, kracht en kinesiofobie.

VERBRUGGEN L.

BARRAT Dominique

Functionele stabiliteit van de knie: reproduceerbaarheid van
een accelerometrische elektrogoniometrische en
elektromyografische registratie tijdens een plotse
balansverstoring.

VAES Peter, VAN
GHELUWE B., DUQUET
W.
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BATEN Michaël

Onderzoek naar de evolutie en consistentie van lymfoedeem
na borstamputatie met axillaire curettage.

LIEVENS P., LAMOTE J.

BOIS D’ENGHIEN Freya Onderzoek naar de fijne motoriek bij kinderen met
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER.

DE MEIRLEIR L.

CORNE Annelies

Onderzoek van de evolutie van oedemen met zacht weefsel
radiografie.

LIEVENS P., LAMOTE J.

CUYPERS Stefan

Studie van de betrouwbaarheid van een motorische
screeningstest voor het pusher- syndroom bij CVA-patiënten.

KERCKHOFS Eric

DAMAN Sara

Studie naar het effect van een Galvanische stroom op de huid
door middel van niet- invasie dionysische metingen.

BAREL A.

DE CEULAER Filip

Evaluatie van de levenskwaliteit van mucoviscidosepatiënten.

MALFROOT A.,
KERCKHOFS Eric

DEREU Ilse

Bewegingsobservatie bij preterm geboren kinderen.

DE MEIRLEIR L.

DESCHRIJVER David

Variabiliteit van drukgevoeligheid, onderzoek in functie
vangezondheidstoestandmeetmethode (dwars of loodrecht)
anatomische lokalisatie

DUQUET W.

DUFOURNY Pascal

Betrouwbaarheid van drukalgometriemetingen ter hoogte van
de rug en de heup.

DUQUET W.

GALLE Roeland

De slaap, mogelijke oorzaak van overtraining.

MEEUSEN Romain

GATHOT Vincent

Invloed van recreatief duiken op respiratoire, evenwichts- en
psychologische functies bij multiple sclerose-patiënten. Een
pilootstudie.

KERCKHOFS Eric,
BAEYENS Jean-Pierre

GEYSKENS Griet

Invloed van geassisteerde autogene drainage (A.A.D.) op
gastro-oesofagale reflux bij baby’s.

MALFROOT A.

GORS Peter

Onderzoek naar reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid
van metingen van rugbewegingen met een lineair isokinetisch
apparaat: ARISTOKIN”.

VERBRUGGEN L.

HERFEL Kerstin

Kinesitherapie bij kinderen die dysfunctioneel plassen: een
kritische evaluatie van de uitkomstmaten gebruikt bij followup.

VAES Peter, DE BOE V.

LEEMANS Kris

De bedrijfsfitness in Vlaanderen: een verkennend onderzoek
naar de effecten en de wenselijkheid van bedrijfsfitness.

BOLLAERT L.

MARBAIS Michaël

Onderzoek naar de functionaliteit van de transdorsale
anastomosen na manuele lymfedrainage bij gezonde
proefpersonen d.m.v. lymfoscintigragie.

LIEVENS P., BOSSUYT
A.

MEIRHAEGHE Els

Vergelijkende studie van de kniestabiliteit van gezonde
knieën tijdens een plotse balansverstoring met en zonder
kniebrace.

VAES Peter, DUQUET
W., VAN GHELUWE B.

PANNEMANS Evy

Invloed van bouncing gecombineerd met geassisteerde
autogene drainage op gastro- oesofagale reflux bij baby’s.

MALFROOT A.

PEETERS Nicolas

Biomechanische vergelijking van drie
voetdrukmeetsystemen: footscanplaat, footscaninsole en
elektrodynogram.

VAN GHELUWE B.

RIJCKAERT Bart

Onderzoek naar de redenen voor het beëindigen van een
behandeling bij kinesitherapeuten werkzaam in een
privépraktijk.

VAES Peter, DUQUET W.

SIMONS Emmanuel

Studie naar de incidentie van borst- en thoraxoedeem bij
patiënten behandeld met een quadrantectomie.

LIEVENS P., LAMOTE J.

STEENHAUT Geert

Verband tussen weersfactoren en symptomen en
gemoedstoestanden bij patiënten met ankyloserende
spondylitis.

VERBRUGGEN L.

STERCKX Heidi

Het effect van intrapulmonale percussieventilatie op
longfunctieparameters en saturatie bij
mucoviscidosepatiënten.

MALFROOT A.
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STEVENS Annelies

De effecten van een taper bij zwemmers op de fysiologische
en psychologische parameters tijdens de training.

MEEUSEN Romain

TASSENOY An

Evaluatie van parameters ter voorspelling van de outcome na
bekkenbodemreeducatie bij vrouwen met stress incontinentie
en rugklachten.

VAES Peter, CAMMU H.

VAN DEN BOSCH Leen

Toiletgewoonten van kinderen (4-13 jaar). Factoranalyse.

VAES Peter

VAN DER LINDEN
Bianca

Korte termijn effect van functionele elektrostimulatie bij MSpatiënten met een dropvoet.Een pilootstudie.

KERCKHOFS Eric, VAN
GHELUWE B.

VAN LOON Paul

Overtraining bij wielrenners. Analyse van het
trainingsdagboek met betrekking tot training en overtraining.

MEEUSEN Romain

VAN VAERENBERGH
Bart

Onderzoek naar het effect van twee enkelbandages op de
inversiemobiliteit.

VAES Peter, DUQUET W.

VANBAEL Ellen

Onderzoek naar de motorische outcome van preterme
kinderen na VDR-beademing versus NCPAP.

DE MEIRLEIR L.,
HASAERTS D.

VANDE WIELE Oliver

Onderzoek naar het voorkomen van oedeem en de
kinesitherapeuthische behandeling van lymfoedeem na
borstamputatie: een verkennend onderzoek.

LIEVENS P., LAMOTE J.

VANLAETHEM Sylvie

Cryotherapie na schouderartroscopie: het effect van
ijsschilfers op pijn en inflammatie.

MEEUSEN Romain

VERVAET Nele

Onderzoek naar de motorische ontwikkeling van pretermen
en preterme dysmaturen.

DE MEIRLEIR L.

VOLDERS Anneleen

Studie van het “pushing”- fenomeen bij CVA- Patiënten.
Statische analyse van een databank.

KERCKHOFS Eric

1998-1999

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

CAMMARATA Steve

Invloed van de hydratatie op de visco- elastische
eigenschappen van de huid.

BAREL A., CLARYS Peter

CLOETENS Xavier

Onderzoek naar het verband tussen burnout en fysieke
activiteit bij verplegend personeel.

DE MEIRLEIR K.

CUMPS Elke

Prospectief epidemiologisch onderzoek van basketballetsels.

MEEUSEN Romain

DE BOE Francis

Invloed van unilaterale exteroceptieve en proprioceptieve
stimulatie op het visuopatieel heminiglect bij CVA- patiënten.

KERCKHOFS Eric

FAUVART David

Antrokinematisch onderzoek van de carrying angle van de
elleboog door middel van het Flock of Birds systeem.

VAN ROY P.

FAUVILLE Hans

Elektrogoniometrische evaluatie van de werkzaamheid van
bandages op de mobiliteit van de achtervoet gedurende een
inversiebeweging tijdens het gaan.

VAES Peter, VAN
GHELUWE B.

FRAMHOUT Laurence

Het effect van cryotherapie op de pijn en de inflammatie na
schouderartroscopie.

MEEUSEN Romain

GHEYSELS Gert

Het biometrische profiel van de jongens en de meisjes van de
volleybalschool.

BORMS J.

GYS Tom

3-D analyse van de slotrotatie van de knie met behulp van
een magnetic tracking device.

VAN ROY P.

HOUBEN Caroline

Studie naar het effect van een gelijkstroom op de
huidbarrière. Vergelijking van de penetratie van een
hydrofiele substantie en een lipofiele substantie.

BAREL A., CLARYS Peter

KEVELAERS Inge

Morfometrisch onderzoek van de foramena transversaria van
de axis.

VAN ROY P.

Laatste update 12/11/2019

Pagina 38 van 68

LAPIERRE Maxime

Anatomie en artrokinematica van het stemoclaviculaire
gewricht. Varianten van de discus articularis.

VAN ROY P.

LORIERS Nancy

Onderzoek naar de incidentie en evolutie van lymfoedeem ter
hoogte van de arm na mastectomie.

LIEVENS P.

MARTENS Anne

Experimentele studie van de efficiëntie van een anti-cellulite
massagebehandeling met behulp van een plantaardig
afslankingsproduct.

BAREL A.

MEERT Pieter

De invloed van iontoforese op de huidbarrière.

BAREL A., CLARYS Peter

MERTENS Peter

Studie van de betrouwbaarheid van de “Nottingham Sensory
Assessment”-schaal bij CVA-patiënten.

KERCKHOFS Eric

PAUWELS Charunee

Experimenteel onderzoek naar relaties tussen spierkracht,
botdensitometrie en evaluatieschalen bij patiënten met
osteoporose.

VERBRUGGEN L.

PEETERS Johan

Onderzoek naar de werkzaamheid van twee enkelbandages
door middel van een plotse inversiebeweging in stand.

VAES Peter, VAN
GHELUWE B.

ROMMELAERE Aurelie

Chronic Fatigue Syndrome: studie over de symptomatologie
bij CFS-patiënten.

DE MEIRLEIR K.

ROMMELAERE Benoit

De congenitale musculaire torticollis. Een literatuurstudie.

DE MEIRLEIR L.

RYS Klaas

Relatie tussen de afgelegde afstand op de Coopertest en de
maximale zuurstofopname.

MEEUSEN Romain

TOBBACKX Yannick

Onderzoek naar de regeneratie en vorming van anastomosen
na beschadiging van bloed- en lymfevaten bij de muis en de
relatie tot oedeemvorming.

LIEVENS P.

VAN KERCKHOVEN
Tinneke

Monitoring van training en overtraining bij zwemmers.
Pilootstudie naar het opstellen van een testbatterij.

MEEUSEN Romain

VANDE MERGEL Britta

CFS: klinische studie van het ziekteverloop.

DE MEIRLEIR K.

VERMEIREN Karen

Onderzoek naar de evolutie en consistentie van het oedeem
van de arm bij patiënten na mastectomie.

LIEVENS P.

WAUTERS Katleen

Onderzoek naar een verband tussen longfunctiemetingen en
voedingstoestand bij mucoviscidose.

MALFROOT A.

1997-1998

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BEVERNAGE Beatrix

Evaluatie van de levenskwaliteit van posttraumatische
paraplegen.

KERCKHOFS Eric

BRUNEEL Martine

Invloed van IR-laser, in combinatie met een rode optische
filter, op de proliferatie van fibroblasten: een in vitro studie.

LIEVENS P.

CEULEMANS Katrien

Studie van de schrijfmotoriek bij prematuren.

DE MEIRLEIR L.

D’HAESE Joeri

Drukalgometrische vergelijking bij een groep gezonde
proefpersonen, bij het toepassen van het LPG-toestel.

LIEVENS P.

DE CEULAER Johan

Evaluatie van het functional independance measure en de
functional assessment measure toegepast bij multiple
sclerose patiënten.

KERCKHOFS Eric

DECOCK Vicky

Inventarisatie van kinesitherapeutkiese
beoordelingsprocedures voor volwassen cva-patiënten in
Vlaamse behandelingscentra.

KERCKHOFS Eric

DEVILLE Tania

Cardiale revalidatie. De thermodynamische respons bij
isokinetische, isometrische en isotonische krachttraining.

DE MEIRLEIR K.

DIEUSSART Tom

Klinisch onderzoek naar de efficiëntie van
enkelstabiliteitstraining bij jonge topsporters.

VAES Peter, VAN
GHELUWE B.
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GEBRUERS Nick

Onderzoek naar de vorming van lymfe lymfatische en
lymfveneuze anastomosen na axillair ganglionresectie bij de
muis.

LIEVENS P.

GEEBELEN Bart

Patiëntenselectie voor de kinesitherapeutische behandeling
van stressincontinentie.

DE MEIRLEIR K.

GHYSELS Elke

Onderzoek naar de relatie tussen voedingsanamneses en
bloedanalyses bij vegetarische kinderen en jongvolwassenen.

CLARYS Peter,
HEBBELINCK M.

GODIER Getty

Invloed van respiratoire drainage door middel van “bouncing”
op gastro- oesofagale reflux bij baby’s.

MALFROOT A.

GORIS Walter

Ergonomische studie van verpleegtaken d.m.v.
electromyografische analyse.

CLARIJS J.P.

HARLEY Stef

Het effect van cryotherapie op de subacromiale temperatuur
na schouderartroscopie.

MEEUSEN Romain

JACOBS Liesbeth

Onderzoek naar relatie tussen grafomotoriek en schrijven.

LAMON A.

KRIJNEN Els

Onderzoek naar de effecten van ultrageluid op de
lymfevasomotoriek: een in vivo studie.

LIEVENS P.

LOUWAGIE Sophie

De invloed van cyclische trillingen op regeneratie van
kraakbeen.

LIEVENS P.

MEYSKENS Alwin

Onderzoek naar de validiteit van de monus gonioantropometer voor het bepalen van de bekkenstand in het
frontale vlak.

VAN ROY P.

NELEN Bjorn

Plantaire voetdrukmetingen bij onderbeengeamputeerde
tijdens gaan en lopen.

VAN GHELUWE B.

NIJS Jo

Plotse hartdood in de sport in België.

DE MEIRLEIR K.

POCKET Jürgen

Onderzoek naar het effect van elektrostimulatie op de
vrijwillige spiercontractie van de m. quadriceps na totale
knieprothese.

LIEVENS P.

PREMER Serge

Onderzoek naar longfunctie en thoraxklachten na verticale
sternotomie.

DE MEIRLEIR K.

REYNDERS Masha

Het aanbod van fitnesscentra vs. De verwachtingen,
behoeften en tevredenheid van de klant.

DUQUET W.

SEGEBARTH Sofie

Botuline toxine therapie bij kinderen met cerebral palsy.

DE MEIRLEIR L.

SMISMANS Gretel

De invloed van relaxatietherapie op de motorische
stoornissen van de parkinsonpatiënt.

KERCKHOFS Eric

STEYAERT An

Suboccipitale drukalgometrie. Experimentele
hoofdpijnprovocatie: een vergelijkend onderzoek tussen
loodrechte en dwarse drukalgometrie t.h.v. de n.auriculaurus
magnus (pars anterior) bij een groep gezonde proefpersonen.

LIEVENS P.

STOKMANS Deborah

Onderzoek naar de relatie plusduur/intensiteit en
spierkrachtontwikkeling.

LIEVENS P.

VAN DER BEEK Ellen

Bewegingsanalyse tijdens de uitvoering van verpleegtaken
gemeten door middel van de continue registratie van de
rugbewegingen.

ZINZEN Evert

VAN PEER Friedel

Onderzoek naar de invloed van verschillende trapfrequentie
op de maximale fietsergometertest.

MEEUSEN Romain

VANDEN EYNDE Sandra Studie naar de invloed van een selectieve serotonine
reuptake inhibitor op de uithoudprestatie bij de mens.

MEEUSEN Romain

VERMIJLEN Serge

De invloed van elektromagnetische stralen op de veneuze
hervullingstijd.

LIEVENS P.

1996-1997

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie
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Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

ALEWAETERS Katrien

Studie naar het mogelijke misbruik van transdermale
toediening van ergogene substanties invloed van de
temperatuur.

CLARYS Peter

BAUWENS Griet

Betrouwbaarheid van de biomedische metingen in de
podologische praktijk.

VAN GHELUWE B.

BOEL Leslie

Invloed van gepulseerde U.S. op de fibroplasten activiteit.

LIEVENS P.

BREBAR Frederic

Vergelijkende studie van het irriterende vermogen van
verschillende zepen op de huid door middel van een
irritatietest. (“Patch testing”).

BAREL A., CLARYS Peter

CANOO Valerie-Ann

Hogere corticale functiestoornisssen bij CVA-patiënten in de
acute fase in kinesitherapeutisch perspectief. Opstelling van
een evaluatieprocedure en toetsing van bruikbaarheid en
betrouwbaarheid.

KERCKHOFS Eric

DE BREUCKER Bart

Bepaling van het linker ventrikel hypertrofie bij competitieve
mannelijke wielrenners door middel van echocardiografie.

DE MEIRLEIR K.

DE ROP Yves

Onderzoek naar de belasting en belastbaarheid van CRPS-1
patiënten.

CLARIJS J.P., BARBAIX
E.

DE SCHAETZEN Karine

Betrouwbaarheid van de manuele spiertesting volgens
laycock bij vrouwen met stressincontinentie.

LIEVENS P.

DEBUSSCHER Frederik

Isokinetische en iso-inertiële evaluatie van chronische lagerugpijn patiënten in vergelijking met een controlegroep.

CLARIJS J.P.

DEGELAEN Marc

Motorisch Onderzoek bij premature en à terme kinderen.

DE MEIRLEIR L.

EGGERICKX An

Inspanningsastma. Longfunctieonderzoek bij astmatische
kinderen met ademhalingsmoeilijkheden bij het sporten.

MALFROOT A.

FOSSELLE Kristoffel

Experimenteel onderzoek naar het gebruik van een
rechthoekpuls en een driehoekpuls als spierstimulator op de
krachtontwikkeling.

LIEVENS P.

GRONDELAERS Roel

Een experimentele studie van de stato- kinestesie bij
personen met een totale knieprothese.

KERCKHOFS Eric

HARDEMAN Michelle

Oro-faciale pijn. Algometrie van de m. temporalis en
vergelijking van twee meettechnieken.

LEDUC A.

KEMPENAERS Farid

Invloed van elektromagnetische stralen op de lymfestroom
bij gezonde proefpersonen.

LIEVENS P.

LANGENDRIES Geert

Het effect van de Breathe Right op de maximale
inspanningsparameters.

MEEUSEN Romain

LEYS Anouk

De invloed van IR-laser op de proliferatie van fibroblasten:
een invitro studie.

LIEVENS P.

MEUNIER Serge

Invloed van verschillende stimulatiefrequenties op de
spierrespons bij laagfrequente elektrostimulatie.

LIEVENS P.

PEETERS Sofie

De veranderingen van de kinematica van het gangpatroon
van de onderste ledematen onder invloed van functionele
voetzolen.

VAN GHELUWE B.

PIRC Albert

Manuele therapie en de schouder. Een vergelijkende studie
van de literatuur.

CLARIJS J.P.

POOTERS Christel

Invloed van bronchodilatoen op longfunctie voor of na
autogene drainage bij mucoviscidose patiënten.

MALFROOT A.

ROEYKENS Johan

Onderzoek naar een nieuw ergonomisch fietspedaal.

MEEUSEN Romain

SCHEVERNELS Martine

Onderzoek naar het klinische effect van Ampligen bij
personen met “Chronic Fatigue Syndrome”.

DE MEIRLEIR K.

SEGERS Dimitri

Invloed van elektromagnetische stralingen op de
lymfevasomotoriek.

LIEVENS P.
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SEGHERS Hilde

Invloed van Finger Clubbing op de niet- invasieve
zuurstofsaturatiemeting bij mucoviscidosepatiënten.

MALFROOT A.

SPINNOY Tiny

Experimentele studie van statokinesthesie bij gonarthrose.

KERCKHOFS Eric

STEVENS Elke

Het gebruik en onderhoud van “SPACERS” bij kinderen met
astma.

MALFROOT A.

VAN DER HAEGHEN
Viviane

Biomechanische evaluatie van de footscan bij het meten van
plantaire drukkrachten.

VAN GHELUWE B.

VAN DRIESSCHE Katja

Invloed van een aerobe oefensessie op het ambulante
bloeddrukprofiel van met ace- inhibitoren behandelde
hypertensieve patiënten.

DE MEIRLEIR K.

VAN HORENBEECK
Cindy

Inventarisatie en evaluatie van de kinesitherapeutkiese
beoordelingsschalen van Parkinson patiënten.

KERCKHOFS Eric

VAN HOUTTE Jesse

Onderzoek van het distorsiemechanisme tijdens een
gesimuleerde enkelverzwikking met en zonder tape/brace.

VAES Peter

VERMEERSCH Steve

Cryotherapie. Effecten na reconstructie van de voorste
kruisband.

MEEUSEN Romain

VERMOESEN André

Bewegingskoppeling tijdens actieve cervicale axiale rotatie
gemeten met een Magnetic Tracking Device.

VAN ROY P.

WALRAEVENS Pol

Klinisch onderzoek van de efficiëntie van de Branct-baroff
methode bij benigne positionele paroxysmale vertigo.

KERCKHOFS Eric

WEEKERS Brigitte

Aspecifieke lage rugpijn.

LEDUC A.

1995-1996

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

ANTONE Tania

Onderzoek naar de spieractiviteit van de M. PERONEUS
LONGUS en de snelheid tijdens de valbeweging bij een
gesimuleerde enkeldistorsie van stabiele en instabiele enkels
(met en zonder brace).

VAES Peter

BELSACK Bart

Spierstimulatie door middel van ongemoduleerde en
amplitude gemoduleerde middenfrequente stromen:
experimentele bijdrage.

LIEVENS P.

BOUILLON Erwin

Onderzoek van de reproduceerbaarheid van metingen met
een nieuw isokinetisch apparaat “ARISTOKIN”.

VERBRUGGEN L.

BUYENS Alain

Experimentele studie van de stato- kinesthesie van de knie
bij gezonde proefpersonen.

LEDUC A., KERCKHOFS
Eric

CARDOEN Ronny

In vitro studie van het effect van fonoforese op vers volledig
bloed.

LIEVENS P.

DE CELLE Tijl

Vergelijkende studie van de registratie van
wervelkolombewegingen met behulp van een backtracker
systeem en inclinometer.

VAN ROY P.

DE VEYLDER Natasja

Inventarisatie en evaluatie van kinesitherapeutkiese
beoordelingsschalen voor CVA-patiënten.

KERCKHOFS Eric

DE WITTE Grietje

De motorische ontwikkeling bij kinderen met
ontwikkelingsdyspraxie.

LAMON A.

DE WITTE Kathy

Experimenteel onderzoek naar het gebruik van
middenfrequente elektrotherapie als spierstimulator.

LIEVENS P.

DEBREMAEKER Nathalie Experimentele studie van een anticellulitis lymfedrainage
behandeling.

BAREL A.

DEJAEGERE Els

LAMON A.
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DENOLF Johan

Onderzoek naar efficiënte stroomvormen en elektroden
plaatsing ter bevordering van bekkenbodemreëducatie.

LIEVENS P.

FIZHADZE David

Lage rugpijn van mechanische oorsprong. Vergelijkend
algometrisch onderzoek t.h.v. thoraco-lumbal wervelkolom
bij lage rugpijn patiënten en controlegroep.

LEDUC A.

GINS Lieve

Stressincontinentie bij de jonge nullipare vrouw tijdens
sportbeoefening.

DE MEIRLEIR K.

GITS Coralie

Onderzoek naar de effecten van carnitine en magnesium op
het vermoeidheidspatroon bij duurlopers.

DE MEIRLEIR K.

JANSSENS Nathalie

Kinesitherapie bij paarden: toepassing van IR-laser op open
wonden bij paarden.

LIEVENS P.

LISSENS Jürgen

Links-rechts asymmetrie van lumbale wervels.

VAN ROY P.

MATTHEUS Hans

Experimentele studie naar het effect van diepe dwarse fricties
op peesletsels bij ratten.

LIEVENS P.

MEESEN Raf

Vergelijkend onderzoek naar de motoriek bij patiënten met
het chronisch vermoeidheid syndroom en een controlegroep.

DE MEIRLEIR K.

POCKET Dirk

De invloed van thoracale mechanische vibraties op
longfunctieparameters bij obstructieve longaandoeningen.

SCHANDEVYL W.,
KERCKHOFS Eric

PUTSEYS Heidi

Vergelijkende studie van twee anti- verouderingsproducten
ter hoogte van het gelaat.

BAREL A.

ROELANDTS Mario

Osteometrische bepaling van de TROCHLEA TALI.

VAN ROY P.

RUTGEERTS Ken

Invloed van schoenslijtage op de biomechanische voetfunctie
tijdens het lopen.

VAN GHELUWE B.

VAN DIERENDONCK
Ludo

Epidemiologisch onderzoek van ski- en snowboardletsels.

DE MEIRLEIR K.

VENS Nina

De visue-mototrische integratie bij diplegische kinderen van
4 tot 8 jaar. Literatuurstudie en exploratief onderzoek.

BRACK C.

WALCARIUS Caroline

Literatuurstudie betreffende het placebo- effect in de
kinesitherapie.

LEDUC A.

WILLEMS Freya

Experimentele studie naar het effect van elektrische
spierstimulatie met bifasische stromen.

LIEVENS P.

WULLEPIT Christophe

Links-rechts asymmetrie van de 2de
halswervel.Literatuurstudie en onderzoek.

VAN ROY P.

1994-1995

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BAUTMANS Ivan

Het effect van thorakale mechanische vibraties op het
adempatroon.

LIEVENS P.,
SCHANDEVYL W.

CERSTELOTTE Caroline

Onderzoek naar de invloed van transcutane electrostimulatie
op de vasomotoriek van de lymfevaten en het lymfetransport
bij middel van lymfoscintigrafie bij gezonde proefpersonen.

LEDUC A., BOURGEOIS
P.

CHRISTIAENS Stan

De invloed van cryotherapie, druk en elevatie op de lymfeevaculatie ter hoogte van de voet.

DE MEIRLEIR K.

D’HONDT Cindy

Onderzoek naar de gevolgen van uitwendige elektrotherapie
op de bekkenbodemspieren.

LIEVENS P.

DE KEGEL Elke

Vergelijkende studie van 2 zepen tijdens een langdurige
gebruikerstest. Deel I: evaluatie van de roodheid en PH van
de huid.

BAREL A.

ENGELBORGHS
Christian

Studie naar het effect van transcutane elektrostimulatie op
de microcirculatoire bloedflow.

LIEVENS P., VAN DEN
BRANDE P.

Laatste update 12/11/2019

Pagina 43 van 68

GEYPEN Anja

Het effect van oefentherapie op de reactietijd bij ouderen:
een inleidend onderzoek.

METS T.

JACOBS Petra

Het effect van vitamine D en oefeningen op de spierkracht en
het inspanningsvermogen bij ouderen met vitamine D tekort.

METS T.

JACOBS Veerle

De invloed van een serotonine antagonist tijdens een
inspanningsproef bij de mens.

DE MEIRLEIR K.

JOOSEN Tim

Onderzoek naar schouderletsels in baseball.

DE MEIRLEIR K.

KOPRIVA Niko

Een onderzoek naar de relaties tussen de plantaire voetdruk
tijdens de gang en functionele klachten.

VAN GHELUWE B.

LAMBRECHT Renzo

In vivo studie van de biomechanische eigenschappen van de
huid: invloed van verschillende factoren op de MODUWS VAN
YOUNG.

BAREL A.

LANCKRIET Pascal

Doloriemetrisch onderzoek op de M. Sternocleidomatoidens
bij fronterotemporale hoofdpijn.

LEDUC A.

LASIO Nathalie

Onderzoek naar de gevolgen van uitwendige elektrotherapie
op de bekkenbodemspieren.

LIEVENS P.

MACHTELINGS
Gwendolyn

Vergelijkende studie van twee zepen tijdens een langdurige
gebruikerstest.Deel II: evaluatie van de droogheid en de
barrièrefunctie van de huid.

BAREL A.

MOHEBBIAN Mahnaz

The effect of laser irradiation on the regeneration of muscle
fibres.

LIEVENS P., DUQUET W.

PROVYN Steven

Onderzoek naar de neutrale stand van het subtalair gewricht.

VAN GHELUWE B.

SMET Kathleen

Tracking van zwaarlijvigheidkenmerken en vetdistributie van
6-jarige over 12-jarige naar 16-jarige leeftijd.

BORMS J., DUQUET W.

URBINA D’ALENCON
Constanza

Invloed van de psychomotoriek op het schrijven bij
leergestoorde kinderen.

LIEVENS P.

VAN DEN BERGH Marita Electrodynografische voetfunctie tijdens gaan en lopen.

VAN GHELUWE B.,
ROOSEN P.

VAN OUTRIVE Muriel

Evaluatie van een EMG biofeedback behandeling bij
stressincontinente vrouwen.

LIEVENS P.

VAN THIELEN Michel

Invloed van de temperatuur op de percutane penetratie van
halcinonide.

BAREL A.

VEREECKEN Sandra

De invloed van de loopsnelheid op de kinematica van de
voet.

VAN GHELUWE B.

VERHAEGEN Kristel

Het effect van vitamine D en oefeningen op de spierkracht en
het inspanningsvermogen bij ouderen met vitamine D tekort.

METS T.

VERSCHELDE Stefaan

Elektrische spierstimulatie. Bepalen van I/- curve bij
personen met een gezond neuromusculair apparaat na een
maximale inspanning.

LIEVENS P.

WOUTERS Brigitte

De invloed van het weer en het klimaat op reumatische
klachten.

VERBRUGGEN L.

ZWAENEPOEL Bruno

Invloed van een aerobe oefensessie op het ambulante
bloeddrukprofiel van normotensieven na de inspanning.

DE MEIRLEIR K.

1993-1994

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

DAMS Jan

Onderzoek naar de invloed van transcutane elektrostimulatie
op de vasomotoriek van de lymfevaten en het lymfetransport
bij middel van lymfoscintigrafie bij gezonde proefpersonen.

LEDUC A.

FEYS Kristel

Schouderproblemen in de zwemsport.

DE MEIRLEIR K.
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GROOTAERS Alain

Onderzoek naar de validiteit van de “isotechnologies-liftstation” als meettechniek voor isometrische en dynamische
krachten.

CLARIJS J.P.

HAMELRIJCK Valerie

Een kritische literatuurstudie en een ontwerp van een
effectonderzoek over relaxatie en copingtechnieken bij
patiënten met chronisch vermoeidheid syndroom.

VAES Peter

HEYVAERT Greet

Onderzoek naar mogelijke associaties tussen botmineralisatie
en langdurig aerobe arbeid bij mannelijke
langeafstandslopers.

JOOS E.

HOEX Véronique

Experimentele studie over de hydraterende werking van
essentiële oliën door middel van niet-invasieve metingen op
de menselijke huid.

BAREL A.

KOHL Kathleen

Invloed van sauna op de lenigheid gemeten bij volleyballers.

LIEVENS P.

LENAERTS Anja

Kritische literatuurstudie over en ontwerp van een
standaardprotocol voor physical fitnesstraining bij
fibromyalgie patiënten.

VAES Peter

MARIETTE Eveline

Een Kritische literatuurstudie en een effectenstudie over
relaxatie, coping en cognitieve gedragstherapie bij patiënten
met het fybromyalgie of chronisch vermoeidheids syndroom.

VAES Peter

MARX Ingeborg

Onderzoek naar het verband tussen kracht, krachtuithouding
en maximale inspanningsvermogen in watt/kg
lichaamsgewicht.

DE MEIRLEIR K.

MUTOKA Frank

Invloed van klimaat op reuma.

VERBRUGGEN L.

POSTMA Marianne

Het effect van de hippotherapie op spasticiteit van spieren
van de onderste extremiteiten van M.S.-patiënten.

LIEVENS P.

ROBERT Fabienne

Vaginale conussen versus biofeedback in de behandeling van
stressincontinente vrouwen: een gerandomiseerd onderzoek.

LIEVENS P.

SOUTAER Sandra

De invloed van de psychomotorische training bij zwak
begaafde kinderen: twee casestudies.

BRACK C.

STEVENS Raf

Onderzoek naar de bewegingsuitslag en de onderbeen
spieractiviteiten bij een gesimuleerde enkeldistorsie.

VAES Peter

STEVERLINCK Tom

Onderzoek naar de relatie tussen uithoudingssport gemeten
over verschillende jaren en cardiologische parameters. Deel
I.

DE MEIRLEIR K.

VAN BRABANT
Christiane

Kritische literatuurstudie van de kinesitherapeutkiese
interventies bij longate lectase en vergelijkende RCT naar de
effectiviteit van IPV en IPPB. Deel II.

VAES Peter

VAN DAMME Katarina

Lage rugpijn bij verplegende: onderzoek van
tiltechniekonderwijs in verpleegscholen in Vlaanderen.

CLARIJS J.P.

VAN DER VEEN Philip

Invloed van koude en druk op de lymfestroom ter hoogte van
de enkel bij gezonde proefpersonen.

DE MEIRLEIR K.

VAN GERVEN Valerie

Onderzoek naar de relatie tussen biomechanische
mobiliteitsmetingen der onderste ledematen en functionele
klachten.

VAN GHELUWE B.

VAN MALDER Cindy

Taalintegratie door psychomotoriek bij allochtone kinderen.

LAMON A.

VANHOOREN Anja

Elektrische spierstimulatie: bepalen van IT- curven bij
personen met een gezond neuromusculair apparaat.

LIEVENS P.

VELLEMAN Karen

Effectonderzoek van een trainingsprogramma bij turnsters
met lage rugpijn.

DE MEIRLEIR K.

WILLEMS Stephan

Onderzoek naar de motivaties en het verwachtingspatroon
van de leden van fitnesscentra in de Antwerpse regio.

DUQUET W.

1992-1993

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie
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Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BASTINI Saskia

Evaluatie van de mobiliteit van de thoraco- lumbale
wervelkolom na het toepassen van assteriorisatie door
middel van de omgebouwde HANDI-MOVE STRETCH BANK.

LEDUC A.

BERWAERTS Nathalie

Lage rugklachten bij het verplegend personeel. Fase 2B:
EUROFIT-BATTERIJ.

BORMS J., DUQUET W.

BLOMEYER Yaga

Experimentele studie van segmentale- paravertebrale
elektrotherapie op de perifere bloedcirculatie.

LIEVENS P.,
KERCKHOFS Eric

DAUTZENBERG Ann

Het valideren van een pijn- en vermoeidheidsschaal door
gedragsobservatie via een video analyse bij fibromyalgie en
chronische vermoeidheidspatiënten.

VAES Peter

DE BECKER Pascale

Relatie tussen het ontstaan van maag- darmklachten tijdens
inspanning en het eten van een vaste maaltijd, vloeibare
maaltijd en water.

DE MEIRLEIR K.

DE BOELPAEP Steven

Experimentele benadering van de iontoforesetechniek.

LIEVENS P.

DERIJCKE Koen

De wervelkolominkrimping bij verplegend personeel na
isometrische en dynamische gestandaardiseerde belasting.

CLARIJS J.P.

DIERICK Ilse

Een studie over de musculaire en cardiovasculaire
belastbaarheid en trainbaarheid van fibromyalgiepatiënten
door middel van een physical fitness-test.

VAES Peter

GERMONPRE Sofie

De Percutane absorptie van halcinonide: na 2 uren topische
applicatie onder occlusie.

BAREL A.

HEMELAERS Elisabeth

Objectieve meting van de biomechanische eigenschappen
van de huid. Deel II: studie van de oudere leeftijdsgroep
(55-70 jaar).

BAREL A.

HUYLEBROECK Kristina

Analyse van de plantaire voetdruk tijdens het skiën met
verschillende schoenen.

VAN GHELUWE B.

INDESTEEGE Bart

Segmentaal onderzoek: intra- en
interbetrouwbaarheidsonderzoek van de huidroltest,
tandwieltest en midden frequente stroomtest.

LIEVENS P.,
KERCKHOFS Eric

LOFGREN Walter

Invloed van schoenslijtage op de biomedische voetfunctie
tijdens het lopen.

VAN GHELUWE B.

MASSEZ Patricia

Stretching van de M. gastrocnemius onder simultane
electrostimulatie. Vergelijkende experimentele studie t.o.v.
een statische rekkingsmethode.

LIEVENS P.,
KERCKHOFS Eric

NOEL Ghislain

Objectieve evaluatie van een locale anticellulitis
massagebehandeling door middel van contactthermografie.

BAREL A.

PEETERS Ann

De vergelijking van rekking in combinatie met
elektrostimulatie t.o.v. statische rekking, toegepast op de
ischio-crurale spieren.

LIEVENS P.,
KERCKHOFS Eric

ROGGEMANS Greta

De exteroceptieve reflex van de musculus temporalis bij
chronische spanningshoofdpijn.

DE KEYSER J.

SCHOOFS Rudy

Lumbale flexie en rotatie na spondylodeze. Een
biomechanische in vitro studie

GUNZBURG R.

VAN LANDEGHEM
Annelies

Antropometrische effecten van een ‘callanetics’ programma
bij volwassen vrouwen.

BORMS J., DUQUET W.

VAN THURENHOUT Rita Diagnose van stressfracturen, screening met ultrasound.

BARBAIX E.

VANDERMEULEN Sigrid Studie van oedemateuse fibrosclerotischepanniculopathie,
“cellulitis” door middel van contact thermografie met
vloeibare kristallen.

BAREL A.

VANLAERE Lieve

LIEVENS P.
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VYNCKE Peter

Het verband tussen een overbelastingsletsel en een
zwaartelijnverplaatsing t.h.v. de onderste ledematen en lage
wervelkolom.

DE MEIRLEIR K.

WIJNS Michel

Doping in Vlaanderen: kennis van de sportbeoefenaar in zake
preventie en opsporing.

DE MEIRLEIR K.

WIJNSBERGHE Michel

Lage rugklachten bij het verplegend personeel. Fase 2B:
uithoudings-iso- inertieël onderzoek.

CLARIJS J.P.

1991-1992

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BEERENS Dorian

Lage rugpijn bij verplegend personeel, fase 1A:
anthropometrie.

CLARIJS J.P.

BOON Ann

Evaluatie van de irritatie van huishoudelijke producten
(detergenten en bleekmiddelen) op de menselijke huid
d.m.v. niet-invasieve biofysische metingen.

BAREL A.

DE CLEYN Herlinde

Physical performance en groeisport bij kinderen: een andere
benadering van de scriptie van A. Heyndrix (1990).

BORMS J., DUQUET W.

DE SPIEGELEER Gertie

Experimentele studie van de hydraterende werking van een
verzorgende crème na gecontroleerde UV-blootstelling.

BAREL A.

DHAENENS Lieven

Sebummetingen: optimalisatie van niet- invasieve
meettechnieken. Hormonale invloeden op de
sebumproductie.

BAREL A.

FINKE Karen

Enquête over de rol van de kinesitherapie in Lierse
bejaardentehuizen.

LIEVENS P.

HERMANS Ludovic

Epidemiologische onderzoeken: Relatie tussen het gebruik
van tilhulpmiddelen en het verzuim van verzorgende in
Nederlandse verpleeghuizen.Epidemiologisch onderzoek bij
verplegend personeel.

DUQUET W., VAN ROY
P.

LIPPENS Eddy

De invloed van de IR-lasertherapie op de regeneratie van
elastisch kraakbeen.

LIEVENS P.

MEIRE Wilfried

Densitometrische analyse van DNA-inhoud in de verschillende
celpopulaties van de muishuid tijdens het
carcinogeneseproces.

KIRSCH M.

OP DE BEECK Karine

Epidemiologisch onderzoek naar lage rugklachten bij
verplegend personeel.

CLARIJS J.P., DUQUET
W.

OPDEWEEGH Lieve

Vergelijkende studie tussen conventionele omtrek- en
volumemeting, en volumemeting via N. M.R. Kracht volume
correlatie van de Musculus Quadriceps Femoris.

DE MEIRLEIR K.

RATAJCZAK Chantal

De studie van percutaire absorptie m.b.v. niet-invasieve
meettechnieken.

BAREL A.

SCHEPENS Patricia

Vergelijkende studie tussen verschillende isokinetische
krachtevaluaties van de onderste ledematen en diverse
hoogtesprongen.

DE MEIRLEIR K.

SMET Guy

De invloed van ultrasoon op de regeneratie van oorkraakbeen
bij muizen.

LIEVENS P.

VAN LOEY Carl

Stretching: met of zonder hulpmiddel op de flexibiliteit ter
hoogte van het enkelgewricht bij rekking van de M. Triceps
Surae.

BORMS J., DUQUET W.

VAN RAMPELBERGH
Rian

Fibromyalgie: een 31p-NMR spectroscopie studie bij
inspanning.

DE MEIRLEIR K.

VANDERSTAPPEN Mario de conditionele evaluatie van voetballen: een gangbare
testbatterij.

DUFOUR W.

VERHEYEN Guilian

VAN ROY P.
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VERLINDEN Marc

Spieractivatiepatronen (EMG) bij kayakers.Vergelijking
tussen arm- en kayak… met de wateromstandigheden.

CLARIJS J.P.

WILLEMS Pieter

De tewerkstellingssituatie van de licentiaat in de
kinesitherapie afgestudeerd aan de VUB van 1981 tot 1990.

LEDUC A.

1990-1991

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

ADRIAENS Anja

Kadaver Analyses Studi III. Validiteit van ct- scanning: een
kadaveronderzoek in normale en diepgevroren toestand.

CLARIJS J.P.

BARETTE Nancy

Fibromyalgie. Een 31P – NMR - spectroscopie studie in rust.

DE MEIRLEIR K.

BECKERS Paul

Echocardiografie tijdens de inspanning.

DE MEIRLEIR K.

BEECKMAN Frank

Het actieve aandeel in de revalidatie van een discus hernia.
Is er een rol weggelegd voor actieve hydrotherapie als
behandeling van een acute hernia? Literatuur- en case studie.

CLARIJS J.P.

BEELEN Ingrid

Experimentele studie van het locaal effect van een
cosmetisch algenproduct op “cellulitis” door middel van nietinvasieve meetmethoden.

BAREL A.

BOES Marijse

Een videoanalyse van verpleegkundige activiteiten.

CABRI J.

BUCHET Emmanuel

Evaluatie van revulsieve massageproducten door middel van
niet-invasieve metingen op de menselijke huid.

BAREL A.

CABOOR Dirk

Cadaver Analysis Study III :
Lachaamssamenstellingsproblematiek en computerized axial
tomography– volumebepalingen.

CLARIJS J.P.

CAUWENBERGS Ilse

De invloed van muziek op maximale en maximale prestaties.

HUETING J.

DAEMS Guido

Studie van het mechanisme van de rompbalans bij
hemilpegiekers.

DE KEYZER F.

DE BEUKELAER Sandra

De invloed van manuele spierrekkingsoefeningen, volgens de
CRAC-methode, op de coxo-femorale lenigheid en op de
maximale isometrische- en uitbreidingskracht.

LEDUC A.

DEMUYNCK Anje

Invloed van manuele spierrekkingsoefeningen volgens de
Crac-methode op de Coxo-femorale lenigheid en de
isokinetische kracht.

LEDUC A.

EECKHOUT Christel

Effecten van baden in warm thermaal water op de huid:
hydratatie en lupiden gehalte.

BAREL A.

MANDRAVELOS
Georgios

N.M.R. en spieratrofie: N.M.R. als onderzoeksmethode bij de
atrofieproblematiek.

DE MEIRLEIR K.

NUYENS Gert

Enquête over en evaluatie van de elektrotherapie in de
kinesitherapie.

LIEVENS P.

RAEYMAEKERS Bart

Inleidende evaluatie over het gebruik van de elektrotherapie
in een zelfstandige praktijk.

LIEVENS P.

RAVHEKAR Anna

Exploratief onderzoek naar de invloed van het paardrijden op
de wervelkolom van de ruiter.

HEBBELINCK M.

RENDERS Corinne

Cognitieve kogels: denkbeelden over gewicht en prestatie bij
kogelstoten.

SOETENS E.

ROOSEN Philip

Meten van de femuranteversie met behulp van magnetische
resonantie beeldvorming.

HEBBELINCK M.

SCHUMACHER Catherine Epidemiologisch onderzoek naar rugklachten bij verplegende:
een literatuurstudie.
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SLACHMUYLDERS Veerle Onderzoek naar leef- en voedingsgewoonten van deelnemers
aan een toningtafelprogramma: verschillen tussen
participanten en drop-outs.

BORMS J., DUQUET W.

SMEETS Kristel

Experimentele studie van het lokale effect van een
algenproduct op “cellulitis” door middel van niet- invasieve
meetmethoden. Deel I.

BAREL A.

VAN DEN ABEELE
Saskia

Electronystagmografie en visueel correlaat bij de diagnose en
behandeling van cupulolithiasis.

LEDUC A.

VAN GINDERDEUREN
Filip

Luminometrische bepaling van de invloed van laagvermogend
IR en HENE laserlicht op ATP luciferase en luciferine.

LIEVENS P.

VAN WONTERGHEM
Mirose

Invloed van de mechanische eigenschappen v.d. menselijke
huid: invloed van verschillende factoren zoals lichaamsregio,
leeftijd en geslacht.

BAREL A.

VANDERGETEN
Hendrika

Myofasciale triggerpoints: analytische literatuurstudie over de
myofasciale pijngenese.

CLARIJS J.P.

VANHOLST Ina

Artrokinematische onderzoek v.d. valgushoek van de
elleboog.

HEBBELINCK M.

VERCAUTEREN Carolus De voorste kruisband: literatuurstudie op zoek naar de
uitgangspunten voor functionele revalidatie.

CASTELEYN P.

VERDAET Dirk

Kritische evaluatie van de “Anticellulitische” werking van een
cosmetisch verslankingsproduct.

BAREL A.

VERMEIREN Kristel

Paramedische, klinische, eurodynamische en
kinesitherapeutische evaluatie van stressincontinente
vrouwen.

LEDUC A.

1989-1990

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

ANSEEUW Katleen

Studie van de visco-elastische eigenschappen van de huid en
het micro-reliëf van de huid.

BAREL A.

BAKKER Christiaan

Studie van externe somatotypen bij kinderen (6-13 jaar) en
de relatie ervan met prestatievariabelen.

BORMS J., DUQUET W.

BEESMANS Luc

Longitudinale studie van de skeletale leeftijd bij een volledige
generatie kinderen (5-18 jaar) uit de LEGS-studie.

BORMS J., DUQUET W.

BEKAERT Martine

Longitudinale studie van het lichamelijke prestatievermogen
van jongens en meisjes van 6 tot 19 jaar uit het LEGSonderzoek.

BORMS J., DUQUET W.

CEULEMANS Peter

Beenlengteverschil en lage rugpijn. Een experimenteel
onderzoek met de “Lichtlijnprojector” van Daniels.

BORMS J.

CLAES Tamara

Duursport en osteoporose bij vrouwelijke atleten.

DE MEIRLEIR K.

CLEEREN Peter

Onderzoek naar de invloed van circuittraining (fysiofitcircuit)
op het algemeen aeroob uithoudingsvermogen.

DE MEIRLEIR K.

COTTEREEL Katleen

Alpijns skiën: vergelijkend EMG onderzoek naar invloed van
het gebruik van de skistok.

CLARIJS J.P.

D’HAENENS Véronique

De invloed van de laser op de regeneratie van bloed- en
lymfevaten bij een derdegraadsverbranding.

LIEVENS P.

DE MEESTERE Cathy

Alpijns skiën: Vergelijkend EMG onderzoek naar invloed van
het gebruik van de skistok.

CLARIJS J.P.

DE ROMSEE Ann

Experimentele studie van de hydratatie van de huid.

BAREL A.
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DE TEMMERMAN
Manuella

Studie naar het effect van de IR-laser op botgeneratie.

LIEVENS P.,
HANDELBERG F.

DIEUDONNE Annelise

Een vergelijkende studie van revalidatiemethoden voor
kinderen met spastische diplegie (Bobath, Petö, Vojta,
Doman, Delacato.

EBINGER G.

DUJARDIN Olivier

Kwantitatieve evaluatie van het carrageenine geïnduceerde
inflammatie oedeem bij de rat na infrarood en Heliumneonlaser bestraling.

LIEVENS P.

FOUWE Carl

De invloed van de orale L-carnitinetoediening op het
anaerobe energiemetabolisme gedurende een lange
duurloop.

DE MEIRLEIR K.

HENDERIX Alain

Physical performande en de groei spurt bij kinderen.

BORMS J. , W.DUQUET

HERMAN Natascha

De kwantitatieve kleurenanalyse ter evaluatie van de
huidskleur.

BAREL A.

JANSSENS Véronique

Cadaver Analysis Study III. Waarde-evaluatie van cat-scan
bij lichaamssamenstellingsonderzoek. Volumebepalingen.

CLARIJS J.P.

PENDERS Kristine

Invloed van gepulseerde ultra-korte golven bestraling op
botregeneratie.

LIEVENS P.

PLASSCHAERT Sabine

Onderzoek naar het effect van ademhaling op de flux in de
onderste ledematen.

LEDUC A.

RAMPELBERGH Ann

Selectieve training van de M Vastus Medialis met behulp van
biofeedback.

LEDUC A.

THYS Peter

Cadaver Analysis Study III. Waarde evaluatie van cat-scan bij
lichaamssamenstellingsonderzoek. Oppervlaktebepalingen.

CLARIJS J.P.

VAN DEN EYNDE Ann

Invloed van de leeftijd op de visco-elastische eigenschappen
van de huid.

BAREL A.

WILLAEYS Tinneke

Snelle multiplanaire beeldvorming van de schouder met
magnetische resonantie.

HEBBELINCK M., VAN
ROY P.

WILLEMS Myriam

Lymfoseintografisch onderzoek van de lymfebanen van de
neusholten.

LEDUC A.

1988-1989

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BERTELS Ria

Stabiliteit van voetbalschoenen. Meten van
voetgrondreactiekrachten bij joggen, spurten en trappen.

VAN GHELUWE B.

DE CONINCK Steven

Het durale concept volgens dr. Cyriax. Experimenteel
onderzoek met behulp van een omgebouwd “handi-movi”
stretching toestel.

LEDUC A.

DE WIN Johan

Electromyografische manifestaties van “fatigue” tijdens
maximale fietsergometrie.

CLARIJS J.P.

FACK Fréderic

Belasting van de onderste ledematen op het ogenblik van de
landing bij het valschermspringen.

VAN GHELUWE B.

GEVAERT Nic

Penetratie van infrarood laserlicht door de huid.

LIEVENS P.

KEYMOLEN Hendrik

Het effect van bisoprolol op cardiale en metabole parameters
bij dynamische inspanning.

DE MEIRLEIR K.

MARCELIS Bart

De invloed van trazolam en flunitrazepam op de isokinetische
kracht na een standaard slaapperiode.

CLARIJS J.P.

MEESSEMAN Gil

Evaluatie v.d. hydraterende werking van een olie-in- water
emulsie en van een water-in-olie emulsie door middel van
niet-invasieve biofysische
metingen op de huid.

BAREL A.

PLUYM Guy

Wetenschappelijke benadering van voetbal. Een
literatuurstudie.

CLARIJS J.P.
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PRAET Peter

Onderzoek naar de relatie tussen electropodografische
metingen en subprinatie in de voet.

VAN GHELUWE B.

QUIRIJNEN Karin

Experimentele studie van de werking van Topische
vasodilaterende preparaten D.M.V. niet-invasieve metingen
op de menselijke huid.

BAREL A.

SERNEELS Patricia

Electromyografische activiteit van armspieren bij de
wrikbeweging in de “single ballet leg, altgernate”.

CLARIJS J.P.

SOETAERT Anne

Revalidatie van een patiënt met een ictus:
neuropsychologische aspecten.

EBINGER G.

TAILDEMAN Jozef

Invloed van laserbestraling op artrose van de distale
interfalangeale gewrichten van de hand.

LIEVENS P.

VAN WELLEN Nadine

Onderzoek naar proprioceptieve stoornissen en afwijkingen in
de SEP bij de ziekte van parkinson.

EBINGER G.

VANDERBORGHT Koen

Electromyografisch onderzoek naar lokale
vermoeidheidsverschijnselen bij cyclische bewegingsvorming.

CLARIJS J.P.

VANDERPOEL Fabienne

Invloed van het geneesmiddel “ESBERIVEN” op de
vasomotoriek van de lymfevaten.

LEDUC A.

VANDEVEN Wim

Selectieve training van de M.Vastus medialis met behulp van
“BIOFEEDBACK”.

CLARIJS J.P.

VANHEYSTE Pia

De bepaling van de individuele anaerobe drempel bij
zwemmers door een progressieve zwemtest.

DE MEIRLEIR K.

WILMS Rudi

Onderzoek naar de stabiliserende waarde van de safety-brace
voor het enkelgewricht.

CASTELEYN P.

ZINZEN Evert

De invloed van traizolam en flunitrazepam op de
isokinetische krachtprestatie, na een standaard slaapperiode.

CLARIJS J.P.

1987-1988

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BOENNE Isabel

Ruimtelijke structuratie bij de kleuters.

LAMON A.

BORREMANS Myriam

Plasma eiwitten concentratievariaties bij hypothermie in rust.

VOGELAERE P.

CREETEN Sabine

De rol van de onderste slokdarmsfincter in het voorkomen
van hoog gastrolintestinale klachten bij inspanning.

CLARIJS J.P.

DE LOOF Filip

Experimentele studie over de invloed van I.R.-laser op
wondheling na lokale huidresectie.

LIEVENS P.

DOBBELS Martine

Het teken van Lasegue; het gebruik van omgebouwd
stretchingtoestel als additief ter behandeling van enkele
patiënten met een positief bevonden teken van Lasegue.

LEDUC A.

GALLOPIJN Marc

Invloed van aminozuurtoediening op het prestatievermogen
en dopaminergetonus.

DE MEIRLEIR K.

MOENS Frank

Een vergelijking van de cardiorespiratoire parameters bij
eeneiige en twee-eiige tweelingen tijdens een
fietsergometerproef met progressief stijgende belasting
volgens het Christian’s model.

DE MEIRLEIR K.

MORTIER Rein

Invloed van de eerste rib mobiliteit op de lymfe flux.

LEDUC A.

POFFYN Els

Follow-up van premature baby’s met een geboortegewicht
van 1.000 gr. of minder.

OTTEN J.

RIBBENS Inge

De voetgrondreactie krachten bij vrouwen I.F.V. leeftijd en
snelheid studie v.d. invloed van snelheid en leeftijd op de
voetgrondreactie.

LEDUC A.

SLOESEN Anne

Studie van de invloed van een stretching sessie op de
evolutie van de lenigheid en de kracht.

GEYSELS Y., LEDUC A.
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SMELLINCKX Marianne

Een vergelijkende studie op gebied van de ruimtestructuratie
en de tijdstructuratie bij normale en mentaal gehandicapte
kinderen van 6-7 jaar.

BRACK C.

STERCKX Michele

Studie betreffende de invloed van doorgedreven
sportbeoefening op de voetvorm.

DE MEIRLEIR K.

TALLIEU Peter

Invloed van cryotherapie op de lokale oppervlakkige
bloedcirculatie gemeten door middel van een laser-doppler.

LIEVENS P.

VAN BOSCH Guy

MR-spectroscopie motabole aanpassing van de skeletspier
aan de inspanning.

DE MEIRLEIR K.,
ACHTEN R.

VANDENBORNE Krista

Hartrevalidatie: studie naar het belang van de hartrevalidatie
in de eerste 2 maanden na het myocard-infarct.Vergelijkende
studie van de trainingsintensiteit volgens karvonen en de
lactaatmethode.

DE MEIRLEIR K.

VANDEVELDE Peter

Experimentele bijdrage tot de studie van de voetgrondreactie
i.o.v. hellingsgraad.

LEDUC A.

VANHEUVERBEKE
Fabienne

Studie betreffende de invloed van doorgedreven
sportbeoefening op het looppatroon.

DE MEIRLEIR K.

VANLINTHOUT Karin

Regeneratie van huid, bloedvaten en lymfevaten bij
autogreffen.

LEDUC A.

VANNESTE Francis

Predictie van de triatlonprestatie aan de hand van
lactaatbepaling en drie sportspecifieke tests; de
zweistreckentest + fietsergometrie en loopband.

DE MEIRLEIR K.

1986-1987

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

ARMIROTTO Sven

Experimentele bijdrage naar de penetratie van infrarood
laserlicht door dode huid en tape.

LIEVENS P., LIEVENS F.

BARRERA Jesus

Isokinetische krachtcurven van het bovenste lidmaat.

CLARIJS J.P.

CLAES Piet

Manuele behandelingstechnieken bij epicondylitis lateralis
humeri.

OPDECAM P.

DE BRUYNE Caroline

Opsporen van correlaties tussen meteorologische factoren,
humeur en reumatische pijn.

VERBRUGGEN L.

DE RUYSSCHER Marc

EMG en maximaal isometrische kracht: een literatuurstudie.

DUFOUR W.

DEKINDER Pascale

Rust cardio-respiratoire variabelen bij 0°C en 20°C.

VOGELAERE P.

GOOSSENS Eric

Kritische studie van antropomedische en fysieke prestatie
geschiktheidkenmerken bij Belgische tweelingen. Toepassing
van het Christian’s model.

HEBBELINCK M.

MERTENS Clara

Biomedische factoren van overtraining bij triatleten.

DE MEIRLEIR K.

MEYERS Peter

Poging tot het aantonen van een circadisch ritme in enkele
specifieke onderdelen van de kracht.

CLARIJS J.P.

TACK Benedikte

Behandeling van de schouder, knie en elleboog. Meestal
reumapatiënten.

VERBRUGGEN L.

TIJSMANS Hugo

Invloed van laserbestraling op de regeneratie van bloed- en
lymfevaten na thermische agressie.

LIEVENS P.

VAN LANCKER Wim

Varus- en Valguslaxiteiten van het kniegewricht.

LEDUC A.

VAN MERENDONK
Annelies

Een nociceptieve component in de somesthetisch
geëvoceerde potentiaal van de rat als meetindex voor pijn
intensiteit en opiate analgesie.

MANIL J.
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VAN STEEN Christophe

Fysieke prestatiegeschiktheid bij de hartpatiënt: evaluatie
van het revalidatieschema van een coronary-club aan de
hand van hartfrequentie- en melkzuurwaarden.

DE MEIRLEIR K.

VERDOODT Astrid

Invloed van de laser op de microcirculatie.

LIEVENS P.

VLAMINCK Karin

Invloed van percutalgine en exsymol op de evolutie van het
inflammatoir proces.

LEDUC A.

1985-1986

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BAL Carl

De invloed van alcohol en benzodiazepinen op de spierkracht.

CLARIJS J.P.

BELMANS Danny

Sportblessures: aard, lokalisatie
preventieliteratuurstudieexploratief onderzoek naar
judoblessures.

DUFOUR W.

CALLENS Johan

Psychomotorische vaardigheden en schoolresultaten.
Relatieonderzoek tussen behaalde psychomotorische
testscores en schoolresultaten, op reken- en taalgebied, in
het eerste jaar basisonderwijs.

BRACK C.

DE BOE Joos

Invloed van laser op spierregeneratie.

LIEVENS P., KIRSCH M.

DE KERF Alex

Invloed van de middenfrequente stromen op spierkracht.

CLARIJS J.P. , LIEVENS
P.

DE PROFT Eddy

Voetbal: de wreeftrap, deel 2: een isokinetisch en
fotografisch onderzoek.

CLARIJS J.P. ,
DUFOUR W.

DEGREVE Paul

Bacteriologische studie van aerosoltoestellen en het gebruik
van aerosoltoestellen door mucoviscidose patiënten.

BAB I.

DERAUW Eric

Mobiliteit in het enkelgewricht na een enkeldistorsie
behandeld met gips of tape.

LEDUC

ENGELEN Martine

Isokinetisch onderzoek van rotatie van de schouder en flexie
van de elleboog bij reumapatiënten.

VERBRUGGEN L.

ILEGEMS Daniel

De atrofie en hypertorfie. Literatuurstudie – classificatie –
meting – kritische beschouwing.

CLARIJS J.P.

LAGROU Martine

Vergelijkend spier- krachtonderzoek tussen voetballers en
wielrenners.

CLARIJS J.P.

LAMBERT Karin

Chondromalacia patellae, behandeling en spierkracht.

CLARIJS J.P.

MOERS Jan

Studie van de hematologische variatie in functie van de
omgevingstemperatuur (20° - 0°).

VOGELAERE P.

MULLIE Martine

Vergelijkende studie van de lichaamstemperatuur tijdens rust
bij 0°C – 20°C.

VOGELAERE P.

PEIRTSEGAELE Lieven

Vergelijkend onderzoek van krachtwinst bij knie extensie –
trainingstoestellen. Invloed van een cirkelvormige- en ovale
cam op de knie extensiekracht en spronghoogte.

CLARIJS J.P.

SMEETS Erik

De waarde van echografie als objectieve evaluatie bij de
diktebepaling van hypertrofische littekens.

LEDUC A.

STAS Brigitte

De invloed van tranquillizers op de spierkracht. Deel II.

CLARIJS J.P.

STEVENS Gwenny

Experimentele bijdrage tot de studie van de
grondreactiekrachten thv. de voorvoet bij valgus patiënten.

LEDUC A.

TAELEMANS Ann

Vergelijkende studie van de sacrum kanteling voor en na
mobilisatie bij 30 proefpersonen d.m.v.
afstandspotentiometers.

LEDUC A.
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VAN BROECK Anita

Genetische invloed van laser op lymfocyten in vitro.

LIEVENS P., KIRSCH M.

VAN DEN BOGAERDE
Françoise

Veranderingen in lichaamscompositie en cardiorespiratoire
functies gedurende een 11- weken voettocht, van Lier naar
Nice.(2 case- studies).

HEBBELINCK M.

VAN DEN BROECK Wim

Isokinetisch onderzoek van de abductie van de schouder bij
reumapatiënten.

VERBRUGGEN L.

VAN DER LINDEN
Yvonne

Vergelijkende studie der spatiale bewegingen van ilium en
sacrum bij zesendertig proefpersonen in lig, door middel van
verplaatspotentiometers.

LEDUC A.

VANDERSCHUEREN
Francis

Studie van de sacrale rotatiebeweging tijdens de ademhaling
aan de hand van potentiometrie.

LEDUC A.

VANSCHOONBEEK
Isabelle

Wrijving en letsels bij tennis.

HEBBELINCK M., VAN
GHELUWE B.

VERCAUTEREN Marleen

Experimenteel onderzoek naar de invloed van laserbestraling
op de botregeneratie.

LIEVENS P.

VLIEGHE Ruth

Onderzoek naar de structuur, verdeling en inhoud van de
paramedisch gerichte vakken en de identiteit van de
paramedische docent.

CLARIJS J.P.

WILDEMEERSCH Peter

Taping bij latyerale knie laxiteit.

LEDUC A.

1984-1985 b

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

DE DEYNE Patrick

De invloed van ultrageluid op de celcyclus.

KIRSCH M.

MEES Frank

Vergelijkend isokinetisch dynamometrisch onderzoek bij
voetballers.

CLARIJS J.P.

MESTDAGH Johanna

Perifere E.M.G.-controle van de M. Deltoideus functies.

CLARIJS J.P.

REYNAERTS Marleen

Poging tot onderzoek van het lichaamsschema bij zwaar
mentaal gehandicapte adolescenten.

BRACK C.

RONDOU Hubert

Evaluatie van oedeem van de ledematen.

LEDUC A.

SANTENS J.P.

Stretching: rekkingsduur van één oefening. Onderzoek naar
de tijdsduur van statische rekkingsoefeningen voor het
bekomen van de coxofemorale flexibiliteit met betrekking tot
de ischiarurale spieren.

BORMS J.

VAN DE PUTTE Eric

Toepassingen van de stretchingmethode bij patiënten met
ankyloserende spondilitis.

VERBRUGGEN L.

VAN HOLLEBEKE N.

De invloed van laagfrequente gepulseerde
elektromagnetische stralingen op het pijnfenomeen (klinisch
onderzoek)

LIEVENS P.

VAN LEENT Cornelius

Experimentele benadering van het penetratievermogen van
laagfrequente stromen.

LIEVENS P.

VANDERSNICK Paul

Klinisch onderzoek van de beweeglijkheid van het sacroiliacale gewricht.

HEBBELINCK M.

1984-1985

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

AUDIENS Geert

Onderzoek naar de relatieve doeltreffendheid van 2
middenfrequentie stimulatietoestellen.

LIEVENS P.
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AUDIENS Patrick

Invloed van multidirectionele vibraties op de spierrelaxatie bij
patiënten met lage rugpijn.

LIEVENS P.

BERNARD Peter

Invloed van laserbestraling op de regeneratie van bloed- en
lymfevaten.

LIEVENS P. , LEDUC A.

BOUTSEN Isolde

Situering van kinesitherapie in België. Evolutie van
gezondheidszorg, van aanbod en opleiding der
kinesitherapeuten.

BOLLAERT L.

BUYSSENS Kris

Het uittesten van een revalidatieprogramma naar zijn
trainingsefficiënte en daarbij aansluitend bepaling van de
ideale trainingshartfrequentie bij
postmyocardinfarctpatiënten.

P. BLOCK

CEULEMANS Bart

Invloed van een massage na inspanning op hartfrequentie,
bloeddruk en biofeedback.

LEDUC A.

DE RIDDER Brigitta

Fitnessapparatuur, bewegingspromotie en publiciteit: een
verifierende EMG-onderzoek. Deel I: oefeningenonderzoek
met lagere moeilijkheidsgraad.

CLARIJS J.P.

DE RUYSSCHER Mark

Uitstel wettelijke redden.

DIEPVINTS Frank

Experimentele studie van de invloed van oude muskuloskeletale letsels van de onderste ledematen op de mobiliteit
van de heup.

LEDUC A.

HANSSENS Dirk

Onderzoek naar de validiteit van goniometrie als
meettechniek voor de flexibiliteit van de dorsale flexie van
het talocrurale gewricht.

HEBBELINCK M.

HOREMANS Peter

De invloed van cycloïde vibraties op de sensatie- en de
pijndrempel.

LIEVENS P.

HUYGHE Corinne

Invloed van de biofeedback op de algemene relaxatie.
Experimentele bijdrage van de EMG- feedback door middel
van visuele feedback bij de algemene relaxatie.

LIEVENS P.

JANSSENS Johan

Infrarood-thermometrisch onderzoek naar het
gewenningseffect en de actie van orale salucylaten bij
epidermale toediening van capsicinezalf.

VERBRUGGEN L.

JORDENS Peter

Nagaan van de validiteit bij de bepaling van de “fatigue
index” na isokinetische spiercontracties.

CLARIJS J.P.

LAUS Peter

Longitudinale studie van de lengtegroei en van de
rijpheidskenmerken van meisjes (6 tot 8 jaar) door middel
van het preece-baines model I.

BORMS J.

LEYS Peter

Invloed van koude op cardio-respiratoire variabelen, in rust.

VOGELAERE P.

MUYLLE J.P.

De invloed van tranquillizers op de isomatische en
isokinetische spierkracht.

CLARIJS J.P.

PIONET Chris

Onderzoek naar de bruikbaarheid van de Ross-ward ObesityScale.

BORMS J.

PLAS Myriam

Astmapatiënten en hun re-educatie: een literatuurstudie
verrijkt met illustraties en behandelingsmethoden.

OTTEN J.

PRIEM Rudi

Invloed van onrekbaar kleefverband op de concentrische en
excentrische spierwerking t.h.v. het enkelgewricht.

CLARIJS J.P.

RILLAERTS Patricia

Beenlengteverschil: invloed op de positie van het bekken.

LEDUC A.

SCHEIR Mario

De invloed van een gepulseerde magneettherapie op de
pijndrempel.

LIEVENS P.

VAN DAELE Christel

Psychomotoriek bij kleuters van 3 tot 6 jaar.Invloed van
psychomotoriek stimulatie bij kleuters op hun motoriek en
schoolrijpheid.

LAMON A.

VAN DEN SCHOOR Anna Lymfoedeem na mammectamie.
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VAN DER JEUGHT Luc

Invloed van laserbestraling op artrose of reumatoïde artritis
van de hand.

VERBRUGGEN L.

VAN LEYNSEELE Mireille Invloed van laser op de gevoels- en pijndrempel.

LIEVENS P.

VAN OEVELEN Carine

Antropometrisch posturaal onderzoek naar de invloed van het
dragen van lasten op het hoofd.

HEBBELINCK M.

VAN ROY Gilbert

Fitnesstoestellen, bewegingspromotie en publiciteit: een
verifiërend E.M.G. onderzoek. Deel II. Oefeningenonderzoek
met hogere moeilijkheidsgraad

CLARIJS J.P.

VAN STAPPEN Diane

Longitudinale studie van de somatotypeveranderingen bij de
eerste drie cohorten jongens (6 tot 17 jaar)uit het Legsonderzoek.

BORMS J.

VERBEEK Johan

Wijzigingen in de aanpassing van de inspanning onder
invloed van Defatyl bij jonge gezonde proefpersonen.

DE BLOCK P.

VERSTRAETEN Brigitte

De waarde van het Doppleronderzoek bij chronische arteriële
insufficiëntie van de onderste ledematen.

WELCH W.

WILLAERT Erik

Invloed van dorsale en plantaire flexie van de enkel op de
veneuze circulatie van de onderste ledematen. Comparatieve
studie van Doppler en Plethysmograaf.

LEDUC A.

1983-1984

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

ALBERS Martine

Biomechanische aspecten van de volleybalmatch en
vergelijkende studie van de voor- en nadelen van de
tweebenige afstoot t.o.v. de een-benige afstoot.

HEBBELINCK M.

BOONE Alain

Invloed van de motivatiemotaliteit op de spierontspanning.
Een vergelijkende studie tussen 2 EMGbiofeedbackmodaliteiten en verbale stimuli tijdens de
ontspanning van de m.trapezius p.descendens bij gezonde
personen en cervicalgie patiënten.

LIEVENS P.

BOREJKO Maria

Drukveranderingen ter hoogte van het anterieur tibiaal
compartiment bij fysieke inspanning: een verschil tussen fitte
en niet fitte proefpersonen.

OPDECAM P.

BOUSSY Jeaninie

Experimentele benadering van verschillende drukken op de
veneuze stroom ter hoogte van de onderste ledematen.

LEDUC A.

BRUYNEEL Nadine

Spiertonus onderzoek bij belasting van het voetgewelf.

CLARIJS J.P.

CALLEWAERT Thierry

Experimentele benadering d.m.v. CT scan van de anatomie,
symmetrie en degeneratie van de achtergewrichtsvlakjes bij
patiënten met lumbalgie.

LEDUC A.

COLOMBIE Bart

Autisme bij kinderen: een literatuuroverzicht, de
voornaamste gedragstherapeutische mogelijkheden, een
mogelijke benaderingswijze door een kinesitherapeut.

LECOMPTE D.

CUYPERS Geert

Studie van de invloed van vasten en hervoeden met
verschillende diëten op de H2O2 productie in de lever bij de
muis. Een onderzoek naar de diëtaire regeling op korte
termijn van het peroxisomale ß- oxidatiesysteem in vivo.

ROELS F.

DE FOER Philip

Automatische spierwerking van de onderbeenspieren bij
enkelinstabiliteit.

LEDUC A.

DE MEY Guido

Plasma beta-endorfine en ACTH gedurende, en na aerobe en
anaerobe arbeid.

P. BLOCK

DHONT Hilda

Psychomotoriek: onderzoek naar de invloed van een
dagelijkse psychomotorische stimulatie op de passieve
woordkennis van kleuters.

BRACK C.

DOOMS Mia

Onderzoek van een revalidatieschema voor hartinfarct
patiënten: methode van voorschrijven, veiligheid en
trainingsefficiëntie.

LEDUC A.
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DOUWS Pascal

Invloed van de laser op de vasomotoriek van perifere bloeden lymfevaten.

LIEVENS P., LEDUC A.

HAENTJES Annick

Stretching en het behoud van lenigheid. Bepaling van de
optimale frequentie van statische stretchingsoefeningen voor
het behoud van de coxo-femorale flexibiliteit met betrekking
tot de ischiocrurale spieren.

BORMS J.

LEMMENS Marina

Functioneel anatomisch EMG-onderzoek van
m.gastrocnemius en m-biceps femoris.

CLARIJS J.P.

MAURUS Frederika

Functioneel anatomisch EMG-onderzoek van de M. Trapezius:
m. Flexor Carpi Ulnaris m. Brachioradialis
m. Biceps Brachii

CLARIJS J.P.

SCHAEFFER Monique

Functioneel anatomisch EMG-onderzoek van de M. Trapezius.

CLARIJS J.P.

SEEUWS Inge

Infrarood-thermometrisch onderzoek van de huidtemperatuur
na infrarood- en laser- behandeling.

VERBRUGGEN L.

SEVRIN Monique

Studie van de velociteitscurve met doppler- onderzoek van
de bovenste ledematen in verschillende houdingen: klinische
waarde van dit onderzoek bij de compressiesyndromen van
de thoracic outlet.

WELCH E.

SMET Werner

Experimentele benadering tot het op punt stellen van een
driepolige interferentietechniek.

LIEVENS P.

SNIJKERS Frank

Invloed van multidirectionele vibratie op de pijndrempel.

LIEVENS P.

VAN DEN BERGH Carl

Functioneel anatomisch EMG-onderzoek van:m. gluteus
mediusm. gluteus maximusm. tensor fascia latae

CLARIJS J.P.

VAN DEN BERGHE Marc

Infrarood-thermometrisch onderzoek van de huidtemperatuur
na phonophorese.

VERBRUGGEN L.

VAN DER SYPT Vincent

Onderzoek van de effecten van laserbestraling bij de
behandeling van artrose van de kleine handgewrichten.

VERBRUGGEN L.

VAN OPSTAL Peter

Verband tussen de intracorticale zuurstofspanning en de
locale microflow in de hersenen van het konijn.

MANIL J.

VAN SERVEYT Martine

Analyse van de skeletleeftijd bij achtjarige kinderen uit het
“Legs” project.

BORMS J.

VANDEPITTE Savina

Experimentele bijdrage tot de studie van de
voetgronddrukkracht door middel van het electrodynogram
(EDG).

LEDUC A.

VANDERAUWERA
Andries

Literatuurstudie over het houdings- en bewegingsapparaat
v.h. kind met het Syndroom van Down en poging tot
onderzoek naar zijn Lich. Prest. Gesch.

HEBBELINCK M.

VANDERVEKEN José

Het effect van tape op het segmentale spierstelsel: een EMG,
tensiometrie antropometrie en CT-scan onderzoek.

CLARIJS J.P.

1982-1983

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

ADAMS Luc

Vergelijkende studie over de invloed van elektrostimulatie en
isometrische oefeningen op de maximale isothermische
oefeningen op de maximale isothermische kracht van de M.
Quadriceps.

LIEVENS P.

BAEKELANDT Maria

De invloed van laagfrequente multi- directionele vibraties op
de arteriële bloeddruk.

LIEVENS P.

BERCKMANS Peter

Experimentele vergelijkende studie over de invloed van
continu en intermitterend ultrageluid op de elektrische
prikkelbaarheid van de musculus.

LIEVENS P.

BLUME Angela

De Schroth-methode: experimenteel onderzoek.

LEDUC A.
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BOLLENS Eric

EMG-onderzoek van handpaddels bij borstcrawl: een
specifiek alternatief trainingssysteem.

CLARIJS J.P.

BORREMANS Marianne

Spierfunctieproblematiek van de nekspieren.

CLARIJS J.P.

BRIFFOZ Christine

Experimentele benadering van verschillende drukritmes op de
veneuze stroom.

LEDUC A.

BRUGGEMANS Carla

Belastbaarheid van de menselijke achillespees en haar
consequenties.

LEDUC A.

BUCZKO Ingrid

Invloed van verschillende gangpatronen op de musculus
quadriceps.

LIEVENS P.

CABRI Jan

Functie en contractieproblematiek van de spieren van het
onderste lidmaat.

CLARIJS J.P.

CHEN Sophie

Invloed van de manuele lymfedrainage bij veneuze
aandoeningen.

LEDUC A.

CLAERHOUT Danny

Topografische verdeling van reële vetwaarden.

CLARIJS J.P.

CORNELIS Martine

Vergelijkend literatuuronderzoek naar de relatie
schedeldikte-craniale inhoud bij de hominoida.

CLARIJS J.P.

CRAUWELS Lutgarde

Cerebrospinaalvocht: fysiologische anatomie, druk en
drukfluctuaties.

CLARIJS J.P.

CRIEM Jean

Contractieproblematiek van de rompspieren.

CLARIJS J.P.

DE COCK J.

Onderzoek naar de mobiliteit en matiliteit van de
schedelbotten.

CLARIJS J.P.

DE COCK Sonja

Onderzoek naar het verband tussen lateraliteit en hand -oog
coördinatie bij 5 en 6 jarige kleuters.

CLARIJS J.P.

DE HIL Luc

Analyse van anthropometrische data van zes- en zevenjarige,
skelettaal geavanceerde, normale en geretardeerde kinderen
uit het “Llegs” project, longitudinaal beschouwt.

BORMS J.

DE WITTE Brigitte

Functie en contractieproblematiek van de spieren van het
bovenste lidmaat.

CLARIJS J.P.

DELBEKE Greta

Electromyografie: telemetrisch en conventioneel in water en
lucht.

LEDUC A.

DENAYER Vera

De invloed van de manuele lymfedrainage bij veneuze
aandoeningen.

LEDUC A.

DEVOS Eddy

Achillespeesletsels bij halve fond- en fondloperspreventie.

LEDUC A.

DIERCKX Paul

De invloed van gepulseerde korte golven met laag vermogen
op de regeneratie van bloed- en lymfevaten tijdens het
wondgenezingsproces na huidincisies.

LIEVENS P., LEDUC A.

FAUVAERT Hans

Relatie tussen huidplooidikte en reële vetwaarden op
segmentaal niveau.

CLARIJS J.P.

GEYSELS Yves

Een probleem- en pijnschouder.

CLARIJS J.P.

GORISSEN Danny

Experimentele benadering naar het ondersteuningsvermogen
van on-elastisch klevend drukverband bij voetbalspelers.

A.LEDUC

GROSSE Brigitte

Wat moet men met een astropometrishe perimeter?

CLARIJS J.P.

HAPERS Florent

Evaluatiemethode bij polineuropathie patiënten van
verscheidene etiologiën.

A. LOWENTHAL

MEYERS GUY

Epidemiologie van de skiletsels: een literatuurstudie.

CLARIJS J.P.

Laatste update 12/11/2019

Pagina 58 van 68

NACHTERGAELE Luc

Classificatie, selectie, voorbereiden en analysemethoden van
biochemische lichaamssamenstelling.

CLARIJS J.P.

NEESEN Marleen

Experimenteel onderzoek naar de opname van zink bij
iontoforese.

LIEVENS P.

OOSTENDORP Robertus (Pathio)kinesiologie van de schouder en het costoclaviculair
compressiesyndroom.

CLARIJS J.P.

PEETERS Sarah

Intrecraniële druk.

CLARIJS J.P.

POLEYN Andree

Experimentele benadering van de techniek van dr. Sohier R.
d.m.v. radiografieën.

LEDUC A.

PONET Micheline

Invloed van ultrageluid en korte golven op de chromosomen
van germinale cellen van de muis.

LIEVENS P.

VAN HUYCHEM Katrien

Invloed van laagfrequentie alternerende vibraties op de
vasopmotoriek van perifere bloed- en lymfevaten.

LIEVENS P.

VAN ROSSEN Geert

Invloed van de motivatiemodaliteit op de prestatie.

LIEVENS P.

VANDENBOSSCHE
Thierry

De invloed van gepulseerde korte golfbestraling op de
geïntegreerde elektrische activiteit van de M. Biceps Brachii
bij een maximale isometrische contractie.

LIEVENS P.

VERHELPEN Dominique

Tensiometrisch onderzoek naar de invloed van infrarode
straling op maximaal isometrische contractiekracht van de M.
biceps Brachii.

LIEVENS P.

1981-1982

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

CLAEYS Catherine

Experimentele bijdrage van de EMG- feedback bij de relaxatie
van de zwangere vrouw.

DE DONCKER Patrick

De invloed van de frequentie en amplitude op de transmissie
van laagfrequente mechanische trillingen doorheen
verschillende weefsels.

DE VLEESCHAUWER
Peter

Studie van de efficiëntie van buikspieroefeningen gebruikt ter
delor- dosering toegepast bij lage rugpijn.

DE WITTE Frank

Doeltreffendheidvergelijking van buikspieroefeningen
gebruikt ter delor- dosering toegepast bij lage rugpijn.

GOETHALS Geert

Experimenteel onderzoek naar de interferentiepatronen bij
variabele parameters.

KEMPENAERS Frank

Studie van de relaties tussen twee tests van kinesthetische
zin en aspecten van intelligentie bij tien- en elfjarigen.

LARNO Alain

Op puntstelling en beschrijving van een methode ter
beproeving van de densiteit van het menselijke lichaam door
onderwaterweging en residuele volumebepaling met de
helium- dimentiemethode zonder correctie van het
gastrolintestinale gas.

LEDENE Marc

Vergelijkende studie tussen een cyclo- ergometrische en een
treadmill methodeom maximale zuurstofopname te bepalen
bij 20°en 0°. Studie van de inspanningsfactoren.

MACHTENS Ronald

Experimenteel onderzoek naar de temperatuursverandering
in weefsels na bestraling met radargolven (2450OMH).

MARSBOOM Paul

Waarde evaluatie van de huidplooidikte.

MATTIACCI Giséle

De bepaling van lichaamsvet en densiteit met
huidplooidikten: een waardeschatting met kadavergegevens.

MEEUSEN Romain

Experimenteel onderzoek naar de temperatuursverandering
in verschillende weefsels onder invloed van infrarood licht.
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SABLON Christiane

Experimenteel onderzoek naar de temperatuurgedragingen in
verschillende weefsels onder invloed van gepulseerde korte
golven.

SEYNAEVE Kevan

Invloed van temperatuur (20°C – 0°C) op het glucose-, eiwiten albuminepeil gedurende rust, inspanning en recuperatie
bij maximale cycloërgometrie.

SUETENS Jacques

Toepassingsmodaliteiten van galvanische stromen: specifieke
weerstandsbepaling op kadavers.

VAN BEECK Dirk

Het nut van de incentieve spirometer in het voorkomen van
verwikkelingen na heelkunde: een vergelijkende studie van
ademhalingskinesitherapie met en zonder incentieve
spirometer bij thoracotomie voor coronaire bijpass.Een studie
gebaseerde op longfunctie

VAN MEINES Henri

Inleidende studie over de galvanische stroomverdeling en
modelisatie van de geleidbaarheid doorheen het onderste
gedeelte van het dijbeen: introductie tot het stangerbad.

VAN SCHANDEVIJL
Gerbrand

Het belang van het sacro-illiacaal gewricht bij de uitvoering
van Mawashi-Geri

VAN SCHANDEVIJL Hugo Rotatie en torsie van de wervelkolom bij de uitvoering qvan
Gyaku Zuki.
VANERMEN Paul

spierstimulatie van gezonde spieren door middel van
frequentiegemoduleerd midden frequentie stromen.

VERLEYEN Dirk

Experimentele vergelijkende studie over de invloed van
radargolfdiathermie op de electrische prikkelbaarheid van de
M. biceps Brachii.

VERMET Luc

Experimenteel onderzoek naar de doordringbaarheid van
strychnine en cyaankali tijdens iontoforese.

VOSSEN François

Decubituspreventie bij paraplegiepatiënten door gebruik van
speciale rolstoelkussens: een literatuuroverzicht.

VUYLSTEKE Geert

Studie over ultrageluiden en hun invloed op de temperatuur
in cutane en subcutane structuren.

WUYTS Frieda

Macroscopische huidanalyse.

1980-1981

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BISCOP Glenn

Het balsemen van het menselijk kadaver. Problemen van de
bestaande technieken en de invloed op de makroskopische
vorm van het lichaam.

CLARIJS J.P.

BOTTE Marc

Experimentele benadering van enkele technieken toegepast
in de cryotherapie op de temperatuur van de verschillende
weefsels.

LEDUC A., LIEVENS P.,
VAN DEN BROECK R.

CARDOEN Christiane

Antrodometrie, osteometrie en radiografie. Validatie van
antropometrische en radiografische osteomaten op het
kadaver.

CLARIJS J.P.

COUNOTTE Nicole

De invloed van centrale hersenletsels op de eerste
component van de blinkreflex.

DE DEYN Jos

Invloed van de cardiorespiratoire trainingstoestand op
gasverdeling, gaswisseling en doorbloeding ter hoogte van de
longen.

S’JONGERS J.J.,
VOGELAERE P.

GEEURINCKX Grietje

Lokale intracorticale partiële zuurstofspanning en cerebrale
vasomotoriek bij het konijn.

MANIL J.

JANSSENS Chantal

Kadavers en derdeleeftijdssomatotypie met komponenten
evaluatie.

CLARIJS J.P.

LEMAITRE Caroline

Experimentele bijdrage tot de evaluatie van EMG op gezonde
proefpersonen.

LIEVENS P.

Laatste update 12/11/2019

Pagina 60 van 68

LENAERTS Jean

De invloed van hersenletsels op de R2 component van de
knipoogreflex.

LUYTEN Hendrik

Echocardiografie en fysische geschiktheid. Vergelijkende
studie van echocardiografische parameters bij twee
gepreselecteerde groepen op basis van hun Vo2 max L.k.-1

S’JONGERS J.J.

LUYTEN Jozef

De invloed van multidirektionele vibratie op de
littekengenezing bij de mens.

LEDUC A., LIEVENS P.

MERTENS Els

Leeftijdsgebonden postmortem en in vivo antropometrie van
het menselijk lichaam.

CLARIJS J.P.

PLAS Frans

Experimentele vergelijkende studie over de invloed van
cycloide vibraties op de elektrische prikkelbaarheid
(intensiteit- curven, rheobase, chronaxie) van de m. biceps
bracchii.

LIEVENS P.

SCHAPENDONCK Chris

Studie over kontinu korte golven (27,12 MHZ) en hun invloed
op de temperatuur en articulaire strukturen.

LIEVENS P.

SCHENCK Eric

Intermittent positieve pressure breathing therapie bij
coldpatiënten. Een onderzoek met densitometrische
longtransmissie scan.

JONCKHEER M.

STAELENS Luc

Vergelijkende studie van de anterodorsale
wervelkolomafwijkingen met bijkomende parameters van
meisjes en jongens tussen 15 en 16 jaar.

HEBBELINCK M.

VAES Peter

Onderzoek naar de stabiliserende waarde van onrekbaar
kleefverband op het instabiel tibio-talair gewricht.

VAN DAM Marco

Invloed van een geforceerde respiratie op de specifieke
weerstand van de luchtwegen bij astmatische kinderen, in
rust en na inspanning

DE BODE P.,
VOGELAERE P.

VAN DE VOORDE Jean

Experimentele vergelijkende studie over de invloed van de
cycloïde vibraties op de bewegingsmogelijkheid van
gonarthrosepatiënten.

LIEVENS P.

VAN DER AUWERA
Koenraad

De invloed van de steunzool op het voetgronddrukpatroon bij
kinderen.

LEDUC A.

VAN HAUWAERT Brigitte Relatie tussen het adem-equivalent (EROZ) en andere
verschillende cardio-respiratie parameters in functie v/h
maximaal relatief vermogen (Watt K-1 Max) voor een
normale vrouwelijke populatie (18-35j.).

S’JONGERS J.J.

VAN ROY Pierre

Onderzoek naar de validiteit van goniometrie als
meettechniek voor de flexibiliteit van de pols.

HEBBELINCK
M.BORMS J.

VANDEVELDE Jan

Experimentele studie over de ventilatie, het zuurstof- en
energieverbruik vóór en na ademhalings-kinasitherapie bij
geopereerde hartpatiënten.

WELCH

1979-1980

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

visuomotorische strukturering en de leesvorderingen bij
kinderen uit het 1e leerjaar.

BELLEMANS André

De regionale longexpansie bij verschillende
ademhalingspatronen en lichaamshoudingen.

JONCKHEER M

BRUYEER Jos

Vergelijkende studie tussen een cyclo- ergometrische en een
treadmill methode om de maximale zuurstofopname te
bepalen.

S’JONGERS J.J.,
VOGELAERE P.

CUYPERS Koen

Betekenis van neuroradiologische parameters van cerebraal
infarct voor de evaluatie van de neurologische dysfunktie.

LOWENTHAL M. ,
MOERMAN C.

DE BRUYNE Rudy

Vergelijkende studie tussen de rechtopstaande houding van
een blinde en een normaal ziende populatie tussen 15 en 20
jaar.

LEDUC A.
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DEWALD Julius

Invloed van multidirektionele vibraties op de regeneratie van
bloed-en lymfevaten tijdens het wonde-genezingsproces na
incisies van de huid.

LEDUC A., LIEVENS P.

GILLIS Frans

Bijdrage tot de studie van de iontoforesetechniek met KI
door middel van de potentiometrie en de X-stralen.

LIEVENS P.

GOOVAERTS Paul

Ejektiefraktie en inspanning.

S’JONGERS J.J.

KERSCH Ingrid

Vergelijkende studie betreffende de trillingsverdeling op het
weefseloppervlak bij verschillende soorten van laagfrequente
vibrators.

LIEVENS P.,
VERMARIEN H.

LEJEUNE Karin

Bepaling van de drukverandering onder tuberiischiadici bij
verandering van houding bij zittende paraplegische patiënt,
aan de hand van fotoelastopodoscopie.

TRICOT A.

RONNEAU Bruno

De studie van de regionale longexpansie bij coldpatiënten.

JONCKHEER M.

SWANKAERT Piet

Studie van antero-posterieure wervelkolomkrommingen bij
schoolkinderen tussen 10 en 12 jaar van het
zeepreventorium te De Haan.

HEBBELINCK M.

TEMMERMAN Catherine

Verband tussen de oogmotoriek, de

HEBBELINCK M.

VERHOEVEN Patricia

Psychomotorisch onderzoek.

BRACK C.

WATTHY Christiaan

Studie betreffende de invloed van ultraviolette en stralen op
de vaso-motoriek van bloed- en lymfevaten van de huid bij
muizen.

LEDUC A., LIEVENS P.

WELLENS Leonard

Dynamisch onderzoek gedurende de gang van het voetgronddrukverdelingspatroon bij 17-jarige adolescenten door
middel van fotoëlastopodometrie.

LEDUC A.

1978-1979

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

KERSCH Hendrik

Selektieve en reversiebele scheidingsmethode, met
saturerende treinen, tussen de afferente systemen van de
komponenten van het corticale somesthetisch geëvokeerde
potentiaal bij het konijn.

MANIL J.

LANGIE Filip

Bijdrage tot de studie van een steroidbindend eiwit in het
zenuwstelsel bij de rat en in het amniotisch vocht van het
konijn.

BAREL A.

NEERINCKX Eddy

Relaxatie en muziek.

BRACK C.

OTTER-SCHOUTEN
Jacoba

Zwemmen met mentaalgehandikapten.

CLARIJS J.P.

PIETERS Lucienne

Dagelijkse en long-term variaties van enkele fysiologische
parameters bij een jong gezond vrouwelijk individu met
normaal levenspatroon.

RAYMAEKERS Alex

Fotoelastosodometrisch onderzoek bij mongoloïde kinderen.

LEDUC A.

TRIFFAUX Alain

Verloop van de corticaal geëvokeerde somatosensorische
potentiaal tijdens hypoxie bij het konijn.

MANIL J.

URSI Michel

Invloed van twee anxiolyticums, camazepam en lorazepam,
op de prestaties bij pistoolschieten.

S’JONGERS J.J.

VAN DE BROECK Marc

Zwemmen (elektromyografie).

CLARIJS J.P.
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VAN DEN HOUTE Anne

Studie van het verschil in hoogte tussen E7 en L5 in
verschillende houdingen bij kinderen met scoliose en bij
kinderen zonder wervelkolomafwijkingen en de invloed van
de kinesitherapie bij de behandeling van scoliose.

DE CONINCK P.

VAN DER
MIJNSBRUGGE Chris

De kinesitherapie in het rehabilitatieproces van
myocardinfarktpatiënten.

ALEXANDER F.

VAN RIEL Rita

Enquête over de psychosomatische voorbereiding bij
primiparae.

SCHOYSMAN R.

VAN VELTHOVEL Karin

Benadering van het assymmetrieprobleem bij de schoolslag
been beweging.

CLARIJS J.P.

1977-1978

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BARLEYCORN Ann

Mechanisme van de autogene drainage.

ALEXANDER F.

BENIT Marc

Invloed watertoepassingen met aggressief alternerende
temperatuur op de vaso- motoriek van de perifere bloed- en
lymfevaten.

BRAET Martine

Corticale somesthetische geëvokeerde potentialen bij het
konijn.

DE BACKER Jacques

De invloed van lokale paraffinetoepassingen op de
vasomotoriek van de bloed- en lymfevaten van de huid.

DOHOGNE Antoine

Zwemmen met hersenverlamde kinderen.

DUPAIX Rudolphe

Onderzoek naar de invloed van de prematuriteit en andere
postnatale verwikkelingen op de ontwikkeling van de
motoriek bij 5- en 6-jarige kleuters.

EEMAN Arnold

Een peiling naar de invloed van de ‘activity of daily life” op
astmatische kinderen van het Zeepreventorium te De Haan.

ALEXANDER F.

LOOSTERMANS-

Unilaterale dijamputatie. (meer specifiek bij ouderlingen
wegens bloedsomloopstoornissen).

TRICOT A.

MEYER Kathleen

Exploratief onderzoek naar bevallingsparameters en naar de
invloed van de psychoprofilaktie op deze parameters.

SCHOYSMAN R.

PAS Franciscus

Opsporing en stimulatie met een psycho- motorische
achterstand.

POUILLIERS Marc

Bijdrage tot de op punt stelling van de fotoelastopodoscopie
en het voet-grond- drukverdelingspatroon bij 6-jarigen.

STRUBBE Els

De invloed van enige socio-kulturele sociaal- demografische
en familiale kenmerken op de obesiteit van Vlaamse meisjes,
zesde klassers.

HEBBELINCK M.

VAN DEN BERGE
Kristiana

Vergelijkende studie van het vesculair net bij reumatoïde
arthritis patiënten en controle-groep door middel van
thermografie.

ORLOFF S.

VAN DRIESSCHE
Geneviève

Gebruik van myotatische reflex (reflex van Hoffmann) bij de
studie van perifere en centrale aandoeningen van het
zenuwstelsel.

MANIL J.

VAN LAER Roger

Experimenteel onderzoek naar de correlatie van enkele
antropometrische variablene en het somatotype van ouders
en hun 6-jarige kinderen.

VAN NIJLEN Michelle

Invloed van de ijsapplikatie (3, 6, 9 en 12 minuten) op de
isometrische contractiekracht van de musculus quadriceps
femoris.

VERHASSELT Johanna
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VAN OEKELEN Robert

Somesthetische periferen en spinale geleiding bij het konijn ,
beschouwd via cerebrale geëvokeerde potentialen.

WOUTERS Ludo

Het meniscusletsel: een specifiek voetballetsel

1976-1977

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BONTEMPS Ariane

Poging tot normaliseren van een aantal fysiologische
parameters bij inspanning van personen ouder dan 30 jaar.

S’JONGERS J.J.

BRANDS Serge

Biometrische hemofiele jongens 6-15 jaar.

LOEB M.

DE DONCKER Hilde

Vergelijkende studie van enkele mechanische variabelen bij
dagelijkse aktiviteiten van jonge en oude mensen.

HEBBELINCK M.

DE RUDDER Marc

Invloed oxprenolol op pistoolschieten.

S’JONGERS J.J.

DE VIL Frieda

Sport als hulpmiddel tot integratie in de maatschappij voor
fysisch minder validen.

LEDUC A.

DE VOS Josephine

Invloed inspanning 50% op hematologische variabelen.

S’JONGERS J.J.

GHYS Caroline

Studie anastomosen na axillaire ganglionresectie.

LEDUC A.

ISENBAERT Rudy

Invloed van lokale en kortdurende warmtetoepassingen op de
vasomotoriek van perifere bloed en lymfevaten.

LEDUC A.

MASSI Lisette

Kinesthesis bij 5-6-jarigen.

HEBBELINCK M.

MENTEN Erna

Lage rugpijn – Onderzoek naar de frekwentie van
voorkomen.

HEBBELINCK M.

STAPPERSTROISFONTAINE Cathy

Inhoud van de Galvanische stroom op de vasomotoriek van
de lymfevaten.

LEDUC A.

THEUNISSEN Hugo

Thermisch effekt van fango en galvanisatie, een
comparatieve studie van de oppervlakkige huidtemperatuur.

ORLOFF S.

TYCK Jos

Invloed van structurele dimensies en oefening op de
calciuminhoud van de radius.

S’JONGERS J.J.

VAN DER STRAETEN
Marc

Invloed laagfrekwente vibraties op vasomotoriek van perifere
bloed-en lymfevaten.

LEDUC A.

VAN DER VEKEN Anne

Normeren prestatievermogen jongens 6-18 j.

S’JONGERS J.J.

VAN VLAENDEREN
Geneviève

Parameters bij hartfrekwentie.

S’JONGERS J.J.

VANDERBORGHT Daniel Ganganalyse bij coxarthrose-patiënten.

ORLOFF S.

WALLYN Michel

Verandering van serumenzymen bij cyclo- ergo-metrische
proef na chirurgische ingreep op de kransslagaders.

WELCH E.

WILLEMOENS Marc

Evolutieve veranderingen in hartfrekwentie tijdens
pistoolschieten.

S’JONGERS J.J.

WOUTERS Victor

Koudetoepassingen op vasomotoriek van bloed-en
lymfevaten van de huid.

LEDUC A.

1975-1976

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie
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Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

BEECKMAN A-M

Vergelijking van fysiologische parameters bij ruiters en paard
tijdens de verschillende gangen.

COENE Bernadette

Aanpassing van het organisme aan een cyclo-ergometrische
inspanning met 25% van de VO2 max. gedurende 60 min.

COENEN-VAN HOOF
Nicole

Onderzoek door infra-rode thermometrie van het
kniegewricht bij gezonde personenen en bij patiënte, met
rheumatoïde artritis na inspanning.

CORTOOS Johan

Electromyografisch onderzoek over de invloed van
hoofdbewegingen tegen submaximale weerstand op M.
deltoïdeus pars anterior en posterior.

DEVONDEL Hilde

Cardiovaskulaire effekten van het paardrijden op middelbare
leeftijd.

LIPPEVELD Hilde

Overkruisingsaktiviteit bij analytische bewegingen van het
bovenste lidmaat. Een elektromyografische studie van
contralaterale armspieren tijdens enkele analytische
bewegingen.

MOONEN Gabriëlle

Paardrijden en training.

NUES Christiaan

Onderzoek door infra-rode thermometrie van de M.
quadriceps femoris na iso- metrische en iso-tonische
spierinspanning.

Promotor(s)

LEDUC A.

SCHUERMANS Marie-Th Biometrische studie van de lichaamsbouw en het
prestatievermogen van hemofiele jongens van 7 tot 13 jaar.
TIMMERMAN Nicole

Invloed van laagfrekwente vibraties op de maximale
isometrische kracht van de M.quadriceps femoris.

VAN DER MEULEN Joos

Vergelijkende studie met foto-elastische podoscopie en
radiografie van de voorvoet bij rheumatoïde arthritis.

VAN LIJSEBETTENS
Frans

Manuele lymfedrainage bij lymfoedeem na radiscale
mastectomy. Een vergelijkende studie tussen de klassieke
behandelingsmethode en de manuele lymfedrainage.

VERTONGEN Dirk

Oefentherapie bij limbalgiën.

1974-1975

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BOSSCHAERTS Martine

De invloed van de cryotherapie op het drievoudige
optrekkingsreflex.

LEDUC A.

DE BRABANTER Kristina Poging tot motorische evaluatie aan de hand van de HMKTKtest en de Oseretsky-test bij licht geestelijk gehandikatpe
kinderen.

BRACK C.

DE SMET Daniel

Onderzoek door infra-rode thermometrie van de musculus
quadriceps femoris na submaximale en maximale
spierinspanning.

ORLOFF S.

HAUSMANN-GAN-EL
Martine

Inwerken van een mechanisch en biochemisch vaso-dilatatie
middel op de perifere bloedsomloop.

BOURGOIS R.

HENDRICKX Nadia

Lichamelijke prestatiegeschiktheid en groeistatus bij
astmatische jongens van 5,5 tot 11,5 jaar.

HEBBELINCK M.

LEMENSE Luc

Manuele lymfedrainage bij hypodermitis van veneuze
oorsprong. Een onderzoek naar de rol van het lymfesysteem
in de aandoening en haar behandeling.

LEDUC A.

LEYS Greta

Een vergelijkende studie tussen autogene drainage en
posturale drainage bij mucoviscidosispatiënten.

ALEXANDER F.
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LOYENS Rita

Zwemmen met paraplegen.

TRICOT A., BROUWER
P.J.

SCHOOFS Frank

Longvolumes en fysiologische parameters bij verschillende
lichaamshoudingen.

S’JONGERS J.J.

TACK Rudy

Enquête bij de ouders over de toestand en de
kinesitherapeutische thuisbehandeling van
mucoviscidosispatiënten.

LEDUC A.

VAN DEN STEEN
Emmanuel

Het bronchiaal toilet. De invloed van de drainage op de
T.G.V., Raw. en Staw. aan de rand van bodyplethysmografie.

ALEXANDER F.

VAN MOL Floris

Evaluatie van de WICKENS-KIPUTH meetmethode voor
antero-posterieure wervelkolomkrommingen. Als bijkomend
experiment het radiologisch onderzoek van 12 keurturners.

HEBBELINCK M.

VAN WOUWE Marc

Problemen met dewelke hersentrauma- gevallen
geconfronteerd werden tijdens hun reëdukatie.

LOWENTHAL A.

VANDEWEERDANTHIERENS Irene

Invloed van ijsapplicatie op de iso-metrische spiercontractie
van de musculus quadriceps femoris en op de
huidtemperatuur.

LEDUC A.

WOUTERS Martine

Sensibiliteit en rekuperatie na een cerebrovasculair insult.

LOWENTHAL A.

1973-1974

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

BICLER Bruno

Variatie van fysiologische parameters bij passieve
positieveranderingen van het lichaam.

S’JONGERS J.J.

BOEYE Gerrit

Invloed der romphouding op de cardiorespiratoire funktie bij
ciclo- ergometrische arbeid.

S’JONGERS J.J.

BORREMANS Patricia

Kinesitherapie bij Parkinsonisme.

LOWENTHAL A.

EGO Frank

Biochemische evaluatie van de glucose assimilatie en de
insuline-efficiëntie tijdens een fysische inspanning bij
diabetes mellitus iuvenilis.

LOEB M.

JORIS Colette

Invloed van de armhoudingen in hoog dorsale extensie
reikend tot de thoracale wervel.

WITTEK F.,
HEBBELINCK M.

MAES Luk

Zwemmen: - fysiologische invloed - zwemmen voor
gehandikapten - electromyografie van 6 flexoren bij
verschillende zwemstijlen

BROUWER P.S.

MOERMANS Marleen

Invloed van een massagetechniek (petrissage) op de
maximale statische kracht van de M. quadriceps femoris.

LEDUC A.

MOSTIEN Willy

Vascularisatie-onderzoek van de M. Quadriceps femoris na
submaximale en maximale spierinspanning door middel van
een nieuwe radioisotopische techniek met technetiumpertechnetaat

ORLOFF S.

POUILLIERSPEETROONS M-J

Vergelijkend electromyografisch onderzoek van het werk van
de M; rectus femoris en de M. vastus medialis gedurende
analytische en globale bewegingen.

LEDUC A.

SMETS Elisabeth

Steady state-ontwikkeling bij diverse cyclo- ergomatrische
lasten bij getrainde en niet- getrainde personen.

S’JONGERS J.J.

VAN DER HEYDENGLASS Ruth

Aanpassing van het organisme aan gematigde opgelegde
cyclo-ergometrische inspanning van 60 min.

S’JONGERS J.J.

VAN LANGENHOVEN Lea Invloed van de relaxatie op een aandachtstest bij
geestesgestoorde en normale personen.

CRAHAY S.

VAN VOOREN Catherina Invloed van de fysische inspanning op de bloedstolling.

S’JONGERS J.J.
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VAN VOOREN Eric

Invloed van de massage op twee aspecten van de isotonische
quadricepskracht.

LEDUC A.

VERMEIREN Stephan

Bijdrage tot een nieuwe techniek in de podoscopie.

LEDUC A., LEMMENS
M.L.

1972-1973

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

ASSELBERGHS Eric

Vergelijkende studie van enkele facilitatietechnieken van de
“doortocht” ter hoogte van het “tweede gewricht van de
schouder” in verschillende vlakken.

LEDUC A., ORLOFF S.

CLAES Eliane

Onderzoek der wervelzuilkrommingen in het sagittale vlak
met metingen bij schoolkinderen van 6 – 12 jaar.

DECKERS Yves

Quantitatieve rheografie van een massagetechniek (de
petrissage) bij de gezonde mens.

S’JONGERS J.J., LEDUC
A.

FARASYN André

Studie der evaluatiemethodes van wervelkrommingen in het
sagittale vlak bij rechtopstaande houding.

HEBBELINCK M.

HANSEN Christiane

Rheografie van de kuit voor en na een korte dynamische
inspanning van de armen bij paraplegen. (case study)

S’JONGERS J.J.

REEKMANS Jacques

Endorotatie – en exorotatiemetingen van het heupgewricht in
zit en in lighouding gedurende het passieve
bewegingsonderzoek.

WITTEK F.

ROBSON Frank

De fysiologische invloed en algemene toepassing van de
cryotherapie.

LEDUC A., WITTEK F.

SEMINCK Maurits

De invloed van lokale oefeningen op het onderhuids
vetweefsel.

HEBBELINCK M.

TANNER Wini

Rheografie en oscillografie van de kuit. (case study).

S’JONGERS J.J.

VAN DEN AVONT Daniel Het traumatisch meniscusletsel en zijn behandeling.

TRICOT A.

1971-1972

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

COLEBUNDERS Lea

De invloed van een saunabehandeling op jeugdige
astmatiforme bronchitisch of astma patiënten van het
zeepreventorium te De Haan.

ALEXANDER F.

COOLS-DENIL M-L

Psychomotorisch Onderzoek van het mentaal gehandicapte
kind in het kader van het bijzonder onderwijs.

LEDUC A.

CORTENBOSCH Monique De mens in stand en zit. Anatomo- fysiologische
beschouwingen van de wercelkolom.
D’HOE Aldo

De scoliose.

DE PETTER Fanny

Spiertransplantaties.

BROUWER P.S.

DE WIT-SMETS Els

Elektromyografische verantwoording voor de globale
schema’s van kabat.

LEDUC A.

DECLOEDT-HANON Vera Rheografie en huidthermometrie van de kuit na een passieve
mobilisatie bij paraplegen.

S’JONGERS J.J.

DEPEYPER Hilde

Electromyografisch onderzoek van de M.Quadriceps femoris
in lig en in zit.

HEBBELINCK M.

LIEVENS-DE RUYCK
Gerda

Buikspieroefeningen in postnatale gymnastiek.

HEBBELINCK M.
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TIMMERMANS Lisbeth

Werking van de paravertebrale spieren bij rompinklinaties in
viervoetige houding.

1970-1971

Opleiding Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Naam student(en)

Titel eindverhandeling/masterproef

Promotor(s)

DELACAVE Guy

Transilluminatorisch onderzoek DER lymfedrainage.

GODART S., LEDUC A.

DEMOL Lina

Electromyografisch onderzoek der tonische nekreflexen –
deel I Behandeling van een hersenverlamming deel II

HUIZINGA Kris

De traumatische minuscusletsels en de reëdukatie na
meniscectomie.

JACOBS Marc

Vergelijkend spirometrisch onderzoek bij gehandikapte en
normale mensen.

S’JONGERS J.J.

LIEVENS Pierre

Vergelijkend onderzoek tussen analytische bewegingen en de
globale bewegingen van Kabat.

LEDUC A., HEBBELINCK
M.

MONDELAERS Ivo

Sfygmische indexberekeningen bij getrainde personen,
arterielijders en sedentoren.

S’JONGERS J.J.
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