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15.30 15.30 15.30 15.30     
   Communications libres / Vrije me-Communications libres / Vrije me-Communications libres / Vrije me-Communications libres / Vrije me-
dedelingendedelingendedelingendedelingen    
 
    
16.00 16.00 16.00 16.00  
   “Analyse de la marche: quel bénéfice    “Analyse de la marche: quel bénéfice    “Analyse de la marche: quel bénéfice    “Analyse de la marche: quel bénéfice 
pour le patient? Ganganalyse: voorde-pour le patient? Ganganalyse: voorde-pour le patient? Ganganalyse: voorde-pour le patient? Ganganalyse: voorde-
len voor de patiënt?” len voor de patiënt?” len voor de patiënt?” len voor de patiënt?” Dr. Armand Lau-
men, UZ Brussel; Henri Schmit, HU-
DERF 
 
 

16.3016.3016.3016.30 

   ““““Naar een praktisch verslagNaar een praktisch verslagNaar een praktisch verslagNaar een praktisch verslag” ” ” ” ,  Marc 
Degelaen, Inkendaal 
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    Introduction/InleidingIntroduction/InleidingIntroduction/InleidingIntroduction/Inleiding , Prof. 
Bernard Dan 
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 ““““Pertinence de l’évaluation, avanta-Pertinence de l’évaluation, avanta-Pertinence de l’évaluation, avanta-Pertinence de l’évaluation, avanta-
ges et limitesges et limitesges et limitesges et limites” ” ” ” , Emilie Schmetz et 
Aurélie Geuquet, CHR La Citadelle  
 
 

13.40 13.40 13.40 13.40  
       ““““Slikken en communiceren: hoe Slikken en communiceren: hoe Slikken en communiceren: hoe Slikken en communiceren: hoe 
oordelenoordelenoordelenoordelen?” ” ” ” , Dorothy De Maers-
schalck, UZ Brussel 
    
    
14.10 14.10 14.10 14.10     
    “    “    “    “Fonction du membre supérieur Fonction du membre supérieur Fonction du membre supérieur Fonction du membre supérieur 
et habitudes de vie” et habitudes de vie” et habitudes de vie” et habitudes de vie” - Rahma Bensli-
man,  Erasme 
    
14.40 14.40 14.40 14.40     
   Témoignage / Getuigenis   Témoignage / Getuigenis   Témoignage / Getuigenis   Témoignage / Getuigenis    
    
15.00 15.00 15.00 15.00 KoffiepauzeKoffiepauzeKoffiepauzeKoffiepauze 
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Inschrijving  

Per e-mail terugsturen naar ciricu.edu@huderf.be 

 
 

Naam:               Voornaam:                           Beroep :            

 

Adres              

 

e-mail :            

 

 
Deelname aan het colloquium bedraagt 20€ (25€ ter plaatse).  

 

De inschrijving is pas definitief na het betalen van dat bedrag. Deze kan gestort  worden op rekeningnummer 

Dexia 091-0178561-13 (UKZKF-Neurologie, JJ Crocqlaan 15 – 1020 Brussel); communicatie: CIRICU 2012 + 

naam van de deelnemer.  

 

 


