HOSPITALISATIE
REVALIDATIE
Dienst Fysische Geneeskunde
Revalidatie
Reumatologie

INLEIDING

MEDICATIE

Op de afdeling locomotorische revalidatie gaan we
samen met u op weg in uw revalidatieproces. Met
motivatie en doorzettingsvermogen van u en het
team werken we naar een maximum van
zelfredzaamheid toe. In het begin van de opname
worden er samen met u doelen uitgewerkt die als
leidraad dienen binnen het bepalen van uw
revalidatieplan op maat. Als u vragen hebt, aarzel
niet om dit te melden.

Thuismedicatie wordt geregistreerd bij opname en
wordt in het bureel in bewaring gehouden of bij
voorkeur terug meegegeven met de familie.

DOELGROEP
Op de revalidatie afdeling ontvangen we
voornamelijk
patiënten
met
orthopedische
aandoeningen, patiënten met
neurologische
aandoeningen, reumatische aandoeningen of
patiënten
met
problemen
van
het
bewegingsstelsel. We gaan ervan uit dat de patiënt
zijn/haar volledige medewerking geeft aan het
revalidatieproces. De duur van de opname wordt
voor elke patiënt apart bekeken.
HET MULTIDISCIPLINAIR TEAM
Dr K. Vandenecker en Dr L. Huyghebaert zijn de 2
fysiotherapeuten verbonden aan de revalidatie
afdeling. Dr Ackerman werkt hier deeltijds als
reumatologe . Zij volgen uw medische toestand op
en coördineren uw revalidatieproces en het
multidisciplinair team. Dit team bestaat uit
kinesitherapeuten,
verpleegkundigen,
ergotherapeuten, logopedisten, een psycholoog en
een sociaal verpleegkundige.
VALPREVENTIE
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Op onze afdeling werken we in het bijzonder rond
valpreventie. Zo organiseren we namiddagen waar
we u graag informeren omtrent de oorzaken van
vallen, de gevolgen van vallen, hoe vallen
voorkomen en wat doen indien u toch valt. Graag
vragen we om een stevig vastzittend schoeisel.

WEEKEND
Op weekend gaan kan een belangrijke test zijn in
verband met de terug keer naar huis. De artsen
overleggen samen met u en met het team en
maken een plan op. Zo kan u 1 dag naar huis gaan
of kan er overlegd worden om 1 of 2 nachten thuis
te overnachten. Wanneer u op weekend gaat krijgt
u alle medicatie en de medicatielijst mee. Er wordt
echter
geen
incontinentiemateriaal
noch
hulpmiddelen
zoals
rolstoel
of
krukken
meegegeven.
ONTSLAG
De beslissing tot ontslag is gebaseerd op uw
medische toestand en gebeurt, bij voorkeur na
overleg met het multidisciplinair team, door de
artsen. De sociale dienst kan u helpen bij het
regelen
van
het
ontslag
(regelen
van
thuisverpleegkundige, hulpmiddelen).
TOT SLOT
Hebt u nog vragen, zijn er onduidelijkheden of
problemen,
neem
contact
op
met
de
verpleegkundigen, zij helpen u graag verder.

ENKELE WEETJES

CONTACTPERSONEN



Artsen
Fysische geneeskunde - Revalidatie
Dr. K. Vandenecker, diensthoofd
Dr. L. Huyghebaert






Dagelijks , behalve op zon– en feestdagen ,
komt één van de artsen samen met de
hoofdverpleegkundige langs op de kamer om
uw toestand te evalueren. De artsen doen de
zaalronde volgens een beurtrol en geven hun
bevindingen door aan elkaar.
Tijdens uw verblijf wordt u gevraagd om
dagkledij of een trainings-/ joggingspak te
dragen.
Tijdens uw verblijf zal vaak uw naam en
geboortedatum
worden
gevraagd.
Bijvoorbeeld bij medicatie toedieningen of bij
een onderzoek. Dit doet men voor uw
veiligheid in kader van patiëntidentificatie.
Bezoekuren op de revalidatie zijn van 11u30
tot 12u30 en van 15u tot 20u. Uw bezoek
wordt vriendelijk verzocht de bezoekuren te
respecteren. Vraag aan uw bezoek er
rekening
mee
te
houden
als
uw
revalidatieprogramma
doorloopt
in
de
namiddag. Revalidatiesessies kunnen niet
onderbroken worden omwille van bezoek.
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