Voorwoord
Het afstudeerproject: "Fracturen bij Epilepsie", is uitgevoerd en geschreven in het
kader van de afstudeerfase voor de opleiding Fysiotherapie aan de Fontys
Paramedische Hogeschool te Eindhoven.
De opdrachtgevers zijn: Gerard in `t Veld, Kim Inklaar en Francis Tan,

FRACTUREN BIJ EPILEPSIE
Risicofactoren voor fracturen op Kempenhaeghe
Epilepsiecentrum Kempenhaeghe is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en
begeleiding van mensen die een gecompliceerde vorm van epilepsie hebben. Ook
helpen zij mensen bij wie vanwege epilepsie ernstige problemen ontstaan in het
dagelijkse functioneren: problemen in de relatie, op het werk of op school.
Als gespecialiseerd centrum krijgen ze te maken met vaak complexe hulpvragen.
De afdeling fysiotherapie van Kempenhaeghe vindt dat er, veel fracturen voorkomen
onder de bewoners op Kempenhaeghe. Middels een korte enquête is er een
inventarisatie gemaakt van het aantal fracturen dat in de laatste 2 jaar is opgetreden.
Naar aanleiding van de resultaten uit deze enquête, vraagt de afdeling fysiotherapie
zich af of er bepaalde risicofactoren ten grondslag liggen aan de geconstateerde
fracturen.
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