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Omer Magomadov

An Evers, 
kinesist

"Omer Magomadov (40) verloor in 2014 
zijn twee benen na een ongeval. Hij 
leerde stappen met twee mecha-

nische knieën maar deze geven hem net iets 
te weinig stabiliteit waardoor hij bang is om te 
vallen. Hierdoor zit hij nog erg vaak in de rol-
stoel. Nu oefent hij gedurende een maand in 
het revalidatiecentrum van campus Sint-Barbara 
met elektronische protheses. Kinesist An Evers 
begeleidt hem hierbij. Na die oefenperiode 
hoopt hij goedkeuring te krijgen van 
het RIZIV voor de terugbetaling.
 
Omer Magomadov: “Met 
deze elektronische prothe-
ses sta ik veel stabieler op 
mijn benen. Ik voel dat het sys-
teem mijn benen corrigeert wanneer 
ik iets fout doe. Ik heb intussen veel meer 
vertrouwen gekregen in het stappen waar-
door ik me veel veiliger voel. Wel moet ik 
ervoor blijven zorgen dat ik mijn armen 
voldoende gebruik want ze helpen mij met 
mijn bewegingen. Samen met de kinesist 
heb ik al vele uren geoefend om te leren 
zitten met deze knieën, weer recht te staan 
en trappen te doen. Intussen heb ik al een 
hele weg afgelegd.”
 
“Ik kan nu veel meer dan vroeger en ben ik 
veel mobieler. En wat ik zelf heel belangrijk 
vind: ik kan weer spelen met mijn zoontje 
en leuke dingen met hem doen.”

An Evers, kinesist : “In het begin van de 
revalidatie vragen we de mensen wat 
hun doel is. Daar zetten we dan tijdens de 
oefeningen helemaal op in. Dit kan gaan 
van mobieler worden en sporten tot het 
normale leven opnieuw kunnen oppakken 
en gaan voor werkhervatting.”
“Het fijne aan dit werk is dat onze revali-
danten zeer dankbaar zijn. Dit geeft mij zo 
veel voldoening. Als een patiënt een doel 
gehaald heeft waar hij erg lang voor geoe-
fend heeft dan voelt dat ook voor mij aan 
als een ongelofelijke overwinning.”
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