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Foto- en Video-Analyse

Wat is Foto- en Video-Analyse?
Foto- en video-analyse is een middel wat de (sport)fysiotherapeut in kan 
zetten als meetinstrument om zo eventuele beperkingen beter in kaart te 
kunnen brengen. Er wordt een foto- of video gemaakt van een beweging 
waar u klachten van krijgt, of zou kunnen krijgen. Vervolgens worden de 
verschillende elementen geanalyseerd in een specifiek daarvoor ontwik-
keld programma. Zo is het mogelijk hoeken en beweegsnelheden te bere-
kenen en de bewegingspaden te volgen van de gewrichten. 

                                                                
Afb: verschil in hoek van maximale strekking van de grote teen links en rechts.

Wanneer wordt Foto- en Video-Analyse toegepast?
Foto- en Video-Analyse kan zeer breed worden toegepast. Een veel voor-
komende toepassing is het analyseren van het loopatroon van een hardlo-
per. Daarnaast kunt u denken aan een analyse van:

•	 een springbeweging;
•	 een tennisbeweging;
•	 traplopen;
•	 opstaan uit een stoel;
•	 schieten van een bal;
•	 etc.

Over het algemeen wordt deze manier van analyse toegepast als uw thera-
peut, (sport)arts of trainer daar aanleiding toe ziet. 

               

                                                        
Afb: verschil in bewegingspad van de enkel en knie bij fietsen met een laag en hoog zadel.

Wat gebeurt er tijdens en na de Foto- en Video-Analyse?
Er worden zogenaamde “markers” (witte plakkertjes) op de betrokken 
gewrichten geplakt, waarna u gevraagd wordt een bepaalde beweging uit 
te voeren. Hiervan wordt een foto en/of video-opname gemaakt, waarna 
de gemaakte beelden worden omgezet in grafieken. Al deze gegevens 
worden gebruikt om uw behandeling en training te optimaliseren.  

Wordt Foto- en Video-Analyse vergoed?
Het maken en beoordelen van een Foto- en/of Video-Analyse valt binnen 
uw fysiotherapeutische behandeling. Fysiotherapie en dus ook Foto- en 
Video-Analyse wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Dit 
geldt echter alleen als de analyse gedaan wordt vanwege het feit dat u 
klachten heeft en u daarvoor onder behandeling bent. 
De kosten van een analyse zijn voor eigen rekening als u niet aanvullend 
verzekerd bent of als u geen klachten heeft, maar u bijvoorbeeld uw loop-
patroon zou willen optimaliseren. De nu geldende tarieven kunt u terug 
vinden op onze website: www.fysiotherapiegoudeket.nl.

Bij wie kan ik terecht?
Binnen Maatschap Goudeket kunt u terecht bij Nadia Tjong Ayong en 
Peter Van. Zij hebben zich geschoold in het gebruik van de apparatuur en 
het programma om uw bewegingen optimaal te kunnen analyseren.


