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Beste patiënt

Binnenkort start u met de neurorevalidatie in campus 
Brugsesteenweg AZ Delta. Met deze brochure willen wij u en 
uw familie informeren over de werking van onze dienst.

Het team neurorevalidatie

Neurorevalidatie

Onze afdeling is bedoeld voor mensen die thuis verblijven 
maar voor hun revalidatie naar het ziekenhuis komen. 
Neurorevalidatie richt zich op mensen met een halfzijdige 
verlamming, verlamming van de onderste ledematen, 
amputatie van een lidmaat, ziekte van Parkinson, MS …

Doelstellingen revalidatie

Revalideren heeft verschillende doelstellingen:
• het leren om zo zelfstandig mogelijk te functioneren
• het leren om te gaan met de beperkingen ten gevolge van een 

ziekte of een operatie

Voor iedere patiënt wordt een behandelprogramma opgesteld 
met doelstellingen die wij samen met u  en uw familie willen 
bereiken. 
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Een multidisciplinair team

 

Om uw revalidatieproces zo 
vlot mogelijk te laten 
verlopen, kunt u rekenen op 
een multidisciplinair team. 
Deze bestaat uit
• kinesitherapeuten
• ergotherapeuten
• logopedisten
• artsen
• psychologen
• sociaal werkers

Elk lid levert een specifieke bijdrage om het maximale uit 
uw revalidatie te halen. Wekelijks is er een multidisciplinair 
overleg met alle leden van het team om de doelstellingen 
te evalueren en zo nodig bij te sturen.  Er wordt af en 
toe een raadpleging ingepland voor u bv. wanneer de 
revalidatiedoelstellingen bereikt werden. Wij adviseren dat 
een familielid/mantelzorger ook aanwezig is. U kunt ook een 
raadpleging aanvragen via uw therapeut of het diensthoofd.

Naast uw therapie zijn er ook infosessies.
• Sessie niet-aangeboren hersenletsel om u en uw familie/

mantelzorgers te informeren over uw aandoening en de 
gevolgen hiervan

• Revacafé om u en uw familie/mantelzorgers te informeren 
over specifieke thema’s zoals werk, vrije tijd, relaties, 
communicatie
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Duur therapie

De duur van de revalidatie is afhankelijk van persoon tot 
persoon en van aandoening tot aandoening. Als het einde 
van de toegestane periode nadert, wordt dit besproken in 
het multidisciplinair overleg en wordt u opnieuw door de 
revalidatiearts gezien om te kijken of revalidatie voortgezet kan 
worden of om de alternatieven te bespreken.

Financieel

Vragen over de kostprijs? Neem voor meer informatie contact 
op met het diensthoofd fysio op het nummer 051 23 38 93

Praktisch

Wanneer u niet op therapie kan komen, vragen wij om steeds 
de kine te verwittigen, alsook Taxi Hendriks als u door hen 
wordt gebracht.

Kinesitherapie 051 23 65 38
Ergotherapie 051 23 65 39
Diensthoofd kine & ergo 051 23 69 77
Logopedie 051 23 65 79
Sociale dienst 051 23 80 60
Psycholoog 051 23 69 88
Taxi Hendriks 09 216 80 20

Therapieschema

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag


