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Sarton	  medaille	  	  

Prof	  Maurice	  Mussen	  	  
14	  02	  2013	  

Collega	  Proximus:	  	  
Prof	  dr	  Guy	  Vanderstraeten	  

Opleiding	  	  
•  LaBjn-‐Grieks	  humaniora,Sint	  Romboutscollege,	  Mechelen	  
•  1955	  Gegradueerde	  in	  de	  kinesitherapie	  -‐Onderscheiding	  

– Hoger	  InsBtuut	  voor	  Kinesitherapie-‐	  Antwerpen	  
•  1966	  Gegradueerde	  in	  de	  arbeidstherapie-‐	  grote	  
onderscheiding	  
– Stedelijk	  Hoger	  InsBtuut	  voor	  Paramedische	  
beroepen,Gent	  

•  1967	  LicenBaat	  in	  de	  Lichamelijke	  Opvoeding	  	  RUG	  
•  1968	  LicenBaat	  in	  de	  Bijzondere	  Lichamelijke	  Opvoeding	  
RUG	  

•  1976	  Doctor	  in	  de	  Bijzondere	  Lichamelijke	  Opvoeding	  RUG	  
met	  de	  grootste	  onderscheiding	  

De	  carrière	  in	  het	  	  ziekenhuis	  
van	  AZ	  tot	  UZ	  

•  1.2.1957:eerste	  kinesitherapeut	  	  
– Kliniek	  voor	  Fysiotherapie	  en	  Orthopedie	  ,AZ	  

•  1.8	  68-‐1.5.69	  waarnemend	  assistent	  	  
•  1.05.1969-‐assistent	  
•  1.08.1974-‐eerst-‐aanwezend	  assistent	  
•  1.11.1978-‐werkleider	  tot	  1990	  

–  1.10.1982	  -‐deelBjds	  docent	  HILO	  Gent	  
–  1982-‐1993:	  effecBef	  lid	  HILO	  raad	  	  
–  30.11.1987:Diensthoofd	  “Seminarie	  voor	  Kinesitherapie”	  
–  1.10.1990-‐	  deelBjds	  hoogleraar	  HILO	  Gent-‐;tevens	  
werkleider	  P5	  

–  1.10.1991-‐volBjds	  hoogleraar	  HILO	  Gent	  
–  1993	  -‐volBjds	  hoogleraar	  Faculteit	  Geneeskunde	  –
vakgebied	  :Motorische	  RevalidaBe	  en	  Kinesitherapie	  

–  1996-‐emeritaat	  	  

•  VolBjds	  hoogleraar	  MOREKI	  
•  -‐Voorzicer	  secBe	  MOREKI	  binnen	  HILO	  
•  -‐EffecBef	  lid	  (1982)	  en	  secretaris	  (1988-‐1993)	  
binnen	  de	  HILO	  raad	  en	  tevens	  lid	  van	  de	  
onderwijscommissie	  

•  -‐1993:	  MOREKI	  van	  HILO	  naar	  Faculteit	  
Geneeskunde	  	  
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1.2.1957:	  eerste	  kinesitherapeut	  	  

Kliniek	  voor	  Fysiotherapie	  en	  Orthopedie	  ,AZ	  

Onderwijs-‐vakgebieden/domeinen	  
•  1962-‐1958:lesgever	  Stedelijk	  Hoger	  InsBtuut	  voor	  Paramedische	  beroepen	  Gent	  
•  1983-‐1990:l	  esgever	  en	  technisch	  Directeur	  BLOSO	  (opleiding	  trainers	  inde	  

compeBBesport	  voor	  gehandicapten)	  
•  1965-‐1982:ondersteuning	  onderwijs	  Prof	  Claessens	  (kinesitherapie-‐massage-‐

ergotherapie-‐	  sport	  bij	  gehandicapten-‐	  sportkinesitherapie)	  
•  1986-‐1996:	  alle	  cursussen	  kinesitherapie	  voor	  kandidaturen	  en	  licenBes	  MOREKI	  
•  1996-‐2004:IRSK-‐WINGS	  InsBtuut	  voor	  recyclage	  en	  specialisaBecursussen	  

–  Waaronder:fysiotherapie	  en	  kinesitherapie	  voor	  paarden	  

•  VAKGEBIEDEN	  
•  Grondslagen	  van	  de	  kinesitherapie	  
•  Bewegingsontleding	  in	  de	  pathologie	  van	  het	  locomotorisch	  stelsel	  
•  Sportkinesitherapie	  
•  Sport	  bij	  mindervaliden	  
•  Motorische	  revalidaBe	  

Bijkomende	  opleidingen	  	  

•  	  Oefeningen	  bij	  lumbalgie	  
–  	  	  (	  Prof.	  Dr.	  De	  Sèze	  Parijs	  )	  
	  	  

•  	  Klapp	  oefeningen	  bij	  kinderen	  met	  WK	  afwijkingen	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  (	  Lille,	  Dr.	  De	  Waghemaeker	  )	  
	  
•  Niederhöffer	  :	  isometrische	  	  
contracBes	  Wervelkomom	  
(	  Erna	  Becker	  )	  
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Zeer	  uitgebreide	  dienstverlening	  
1.VOETBALSPORT	  

•  1968-‐1993	  Hoofdkinesitherapeut	  en	  
begeleider	  van	  het	  NaBonaal	  eerste	  elkal	  	  

•  Lid	  van	  de	  medische	  commissie	  van	  de	  
Koninklijke	  Belgische	  Voetbalbond	  sedert	  
de	  sBchBng	  van	  deze	  commissie	  in	  1987	  
tot	  2006	  

•  “25	  jaar	  Rode	  Duivel	  !!”	  
•  Laureaat	  van	  de	  “NaBonale	  Trofee	  voor	  
Sportverdienste	  1980	  met	  “de	  naBonale	  
voetbalploeg”als	  vice-‐kampioen	  van	  Europa	  

PrevenBe	  op	  de	  eerste	  plaats	  
PublicaBe	  boeken,videocasseces	  	   ..ook	  EURO	  2000	  loBng	  Gent	  	  	  
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Zeer	  uitgebreide	  dienstverlening	  
2.SRUG/sport	  voor	  gehandicapten/sport	  in	  het	  

algemeen	  	  

•  1960-‐1971:sBchtend	  lid	  en	  sportdirecteur	  “Thums	  Up”	  ,sportvereniging	  
voor	  mindervaliden	  Oost-‐Vlaanderen	  

•  1971-‐1986:secretaris	  van	  de	  Sportvereniging	  bij	  het	  RevalidaBecentrum	  
van	  de	  Rijksuniversiteit	  Gent	  

•  1977-‐1981	  redacBelid	  van	  het	  maandelijks	  Bjdschrik	  van	  de	  Belgische	  
SpormederaBe	  voor	  Gehandicapten	  

•  1977-‐1986	  lid	  van	  de	  BSVG	  bij	  het	  Belgisch	  Olympisch	  en	  Interfederaal	  
comité	  

•  Lidmaatschappen	  
•  1977-‐1985:InternaBonal	  Sports	  OrganisaBon	  for	  Disabled	  ISOD	  
•  1980-‐1987:Lid	  van	  de	  Jury	  ‘Victor	  Boin”	  naBonaal	  sportlaureaat	  bij	  

mindervaliden	  

Lidmaatschappen  
Oa Bestuurslid Oost-Vlaamse Sportraad 1978 1985 

	   	   	   	  	  
Sport	  als	  deel	  van	  de	  RevalidaBe	  Sir	  Ludwig	  Gucman	  
(Duitse neuroloog die de oprichter was van de Paralympics. Hij wordt beschouwd 
 als één van de stichters van de gehandicaptensport. 
Guttman werkte tot 1939 in het Joodse Hospitaal van Breslau,  
waar hij werd gezien als één van de beste neurologen in het Duitsland 
van die tijd. In 1939 werd hij door het opkomende nationaalsocialisme  
gedwongen om naar Engeland te vluchten.) 
	  
1971	  :	  Sportvereniging	  bij	  het	  revalidaBecentrum	  van	  de	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rijksuniversiteit	  Gent	  
Voorzicer	  :	  Prof.	  H.	  Claessens,	  	  
Secretaris	  :	  Prof	  M.	  Mussen	  
Voornaamste	  sporten	  :	  
	  	  	  	  *	  Rolstoelbasketbal	  :	  compeBBe	  
	  	  	  	  *	  Pistool-‐	  en	  karabijnschieten	  (	  Rijkswacht	  )	  
	  	  	  	  *	  AtleBek	  
	  
	  

SRUG	  	  
Succes	  vooral	  bij	  het	  zwemmen	  Bjdens	  de	  Para-‐Olympics	  Arnhem	  in	  1980	  
Nadien	  ontvangst	  van	  de	  ganse	  Belgische	  delegaBe	  op	  het	  Koninklijk	  Paleis	  
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•  SRUG	  anno	  2013	  missie	  	  recreaBef	  
– SUST	  –hartpaBënten	  
– Silverspokes	  –Rolstoelbasketbal	  (toch	  compeBBe)	  
– Swimming	  SRUG	  	  
– Zucht	  voor	  Lucht	  –paBënten	  met	  
ademhalingsstoornissen	  

– Bechterew	  
•  Ongeveer	  250	  leden	  

SRUG	  	  
Zeer	  uitgebreide	  dienstverlening	  

3.	  Kinesitherapie	  
•  1964-‐1971	  sBchter	  en	  Voorzicer	  van	  de	  “Vereniging	  voor	  Kinesitherapeute	  

Gent”	  
•  1964-‐1971	  Voorzicer	  van	  het	  Vlaams	  Kinesitherapeuten	  Verbond	  VKV	  
•  1964-‐1971	  Ondervoorzicer	  van	  de	  Algemene	  Kinesitherapeutenvereninging	  van	  

België	  
•  1961-‐1974	  Belgisch	  Bjdschrik	  voor	  Fysische	  Therapie	  	  
•  1970-‐1974	  Nederlands	  Bjdschrik	  voor	  Fysiotherapie	  
•  1970	  1971	  delegate	  World	  ConfederaBon	  for	  Physical	  Therapy	  
•  1975-‐1977	  Voorzicer	  van	  de	  NaBonale	  FederaBe	  van	  RevalidaBecentra	  
•  1982-‐2002	  redacBelid	  STIMULUS	  LiteratuurselecBe	  Fysiotherapie	  
•  Sessie-‐voorzicer	  en	  organisator	  van	  NaBonale	  Colloquia	  over	  kinesitherapie	  	  

onderzoek	  
•  04.06.1976	  Doctoraat:	  
•  	  “	  De	  kinesiologie	  van	  een	  getransplanteerde	  
spier	  “	  promotor	  :	  Prof.	  Dr.	  H.	  Claessens,	  
grootste	  onderscheiding,doctoraat	  in	  de	  
bijzondere	  Lichamelijke	  Opvoeding,	  HILO.	  

Onderzoeksthema’s	  	  doorheen	  de	  
carrière	  	  

– kinesiologie	  
– mechanotherapie	  
– cryotherapie	  
–  taping	  
– voetballetsels	  
– voetbalschoenen	  	  
– slaapsystemen	  (Prof	  Ir	  P.Boone)	  
– VOORAL	  	  LOCOMOTORISCHE	  	  PROBLEMEN	  met	  
talrijke	  publicaBes	  in	  naBonale	  en	  internaBonale	  
Bjdschriken	  	  

Kinesiologie -Bewegingsontleding –oppervlakte/naald EMG reistratie-2D video 
opnames 

•  2007	  PublicaBe	  over	  Prof	  Dr	  Jean	  Verbrugge	  en	  	  Prof	  
Dr	  Hendrik	  Claessens	  	  in	  het	  “NaBonaal	  Biografisch	  
Woordenboek”	  	  

•  18-‐11-‐2011	  Jonkheere	  SBchBng	  Gent:Kinesitherapie	  
van	  de	  Bijloke	  tot	  AZ-‐Universitair	  Ziekenhuis	  Gent	  :
1906-‐2011	  

•  2006	  “Libellus	  memorialis	  “	  De	  geschiedenis	  van	  de	  
Kliniek	  voor	  Fysiotherapie	  en	  orthopedie”	  

•  2009	  Jubileumboek	  50Jaar	  Universitair	  Ziekenhuis	  
Gent	  

•  25	  jaar	  Revaki	  	  

VARIA	  
De	  historicus	  	  
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Het	  begin	  van	  de	  MOREKI	  	   De	  MOREKI	  groeit	  	  

De	  MOREKI	  blijk	  groeien	  en	  wordt	  REVAKI	  en	  blijk	  groeien	  
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Viering	  25	  jaar	  Opleiding	  	  Kinesitherapie	  Universiteit	  Gent	   Prof	  Mussen,graag	  aan	  U	  het	  woord………	  


