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3,5 m vanaf de patient, 75 cm van de 
grond

Camera staat haaks op de 
grond

*: Gebruik een waterpas-app om te bevestigen dat de camera haaks 
op de grond en parallel aan de patiënt staat. Lijn de bovenste hoek 
van de muur uit met de bovenkant van de foto.

Adam's BuigtestLinkeraanzichtAchteraanzichtRechteraanzichtVooraanzicht

Het hele lichaam in de 
foto's

Sta tegen de muur

Helder Licht Strakke kleding Geen 
schoenen

Doe haar in een 
staart

Geen schoenen

FITED BRACE PASFORMULIER

Patiënt-ID

Besteldatum

Date of Birth (mm/dd/yyyy)

Sex

  Lengte (cm - zonder schoenen)     Gewicht (kg)  

Voor het nemen van de foto's en metingen

Tijdens het nemen van de foto's en metingen

Posities van patiënt tijdens de foto's

Upload dit formulier naar de gedeelde Google Drive-folder, samen met de patiëntfoto's (Vooraan-
zicht, achteraanzicht, rechts, links, en Adam's buigtest), en twee röntgenfoto's (sagittaal en coronaal 
- .jpg en DICOM) en een 3D-scan van het lichaam (indien beschikbaar)

vrouw man

Naam Clinicus

E-mail (clinicus/orthopedicus)

Telefoonnummer (clinicus/orthopedicus)

Bestellingsinformatie

Instructies voor Foto's en Metingen

*

Bel ons 24/7 op +31 615613011 met vragen

  Lengte (cm - zonder schoenen)     Gewicht (kg)  

Met brace



1. Markeer meetpunten (oksel*, onderborst, middel**, iliacale kam en trchanter van het dijbeen) met tape of pen in 
zowel het frontale als sagittale vlak, zodat ze in beide foto's zichtbaar zijn.

2. Noteer de metingen in het frontale en sagittale vlak met behulp van een schuifmaat (gebruik tape indien een 
schuifmaat niet beschikbaar is).

Let op: druk zacht weefsel in bij gebruik van de schuifmaat

iliacale kam

trochanter van het dijbeen

onderoksel*
onder de borst

taille**

Patiëntmaten

* : Meet vanaf de uitsteking van het schouderblad
** : Het middel is het smalste deel van de torso

mm
mm
mm
mm

mm

mm
mm
mm
mm

mm

frontale as sagittale as

Additional Notes

Overige opmerkingen

Bel ons 24/7 op +31 615613011 met vragen



Röntgenmarkeringen

Noteer op de onderstaande ruggengraatmodellen op welke wervel(s) druk zal worden uitgeoefend, de hoek van 
Cobb, en de vereiste axiale derotaties.

Noteer ook de top van de kromme

voorbeeld Overigen opmerkingen

Bel ons 24/7 op +31 615613011 met vragen




