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Revalidatie opgenom
en patiënten

Beste patiënt

Op vraag van uzelf of op advies van uw behandelende arts 
wordt u binnenkort opgenomen op de revalidatieafdeling.  Met 
deze brochure willen wij u en uw familie informeren over een 
opname op een revalidatieafdeling.

De artsen en medewerkers van de afdelingen revalidatie

Wat is een revalidatieafdeling?
Een revalidatie of SP-afdeling  is een gespecialiseerde 
ziekenhuisdienst voor de nabehandeling en revalidatie van 
patiënten die nog nood hebben aan functionele revalidatie.

Wat is revalideren?
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 willen bereiken. Van 
de patiënt en familie wordt een actieve medewerking verwacht 
om deze doelstellingen te halen.

Multidisciplinair team
Om uw revalidatieproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, 
kunt u rekenen op een multidisciplinair team van artsen, 
verpleegkundigen en zorgkundigen, kinesitherapeuten, 
ergotherapeuten, psychologen, logopedisten, diëtisten en 
sociaal werkers. Elk lid levert een bijdrage om uw herstel te 
bespoedigen. Wekelijks is er een multidisciplinair overleg om 
de specifieke doelstellingen te evalueren en zo nodig bij te 
sturen.
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Van aanvraag tot opname
Wanneer de aanvraag goedgekeurd wordt, komt u op een 
wachtlijst terecht. Zodra  er plaats vrij komt op een van de 
revalidatieafdelingen wordt u op de hoogte gebracht en 
overgebracht. Als er vervoer nodig is naar een andere campus is 
dit ten laste van het ziekenhuis.

Duur van de opname
De opnameduur is afhankelijk van de revalidatienood. Zodra 
mogelijk, kunt u terug naar huis of de zorginstelling, al dan niet 
met ondersteuning van mantelzorg. Daarna kunt u als niet-
verblijvende patiënt verder revalideren.
Wanneer het revalidatieteam beslist dat de doelstellingen zijn 
behaald of wanneer er geen verdere revalidatiedoelstellingen 
meer zijn, wordt een datum voor uw vertrek uit het ziekenhuis 
vastgelegd. De duur van de revalidatie is afhankelijk van 
persoon tot persoon en van aandoening tot aandoening. Het 
ontslag gaat bij voorkeur door in de voormiddag.

Praktisch
Er wordt gevraagd om dagkledij te dragen en stevige, goed 
aansluitende schoenen.

Bezoekuren 
Bezoek is mogelijk op weekdagen van 16 tot 20 uur en in het 
weekend van 14 tot 20 uur.

Vragen
Met bijkomende vragen kunt u terecht bij de sociale dienst.
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Contact 
CAMPUS BRUGSESTEENWEG

afdeling neurologische revalidatie

t 051 23 62 47

afdeling locomotorische revalidatie

t 051 23 62 42

afdeling revalidatie

t 051 23 68 94

afdeling revalidatie

t 051 23 68 96

CAMPUS MENEN

afdeling locomotorische revalidatie

t 056 52 24 71

CAMPUS TORHOUT

afdeling locomotorische revalidatie

t 050 23 23 15

www.azdelta.be

Bron: zorgdepartement


