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WAT IS MULTIPLE SCLEROSE?

DOEL VAN DE KINESITHERAPIE

MS is een chronische aandoening van het
centrale zenuwstelsel waarbij ontstekingshaarden op verschillende plaatsen leiden tot
afbraak van het zenuwweefsel, welke
aanleiding kan geven tot uiteenlopende
verschijnselen,
zoals
krachtsverlies,
gevoelsstoornissen, problemen met zicht,
incontinentie, …





Welke mogelijkheden voor revalidatie kunnen
wij u bieden?
 Een grote oefenzaal met verschillende
apparaten.
 Verschillende boxen voor elektrotherapie.
 Ruimten voor ergotherapie.
 Een oefenbad en twee individuele
massagebaden.
Dit alles verloopt in een aangename sfeer
waar je steun en vriendschap kan
ondervinden.
Er kan tevens beroep gedaan worden op:
 een sociale dienst;
 psychologisch advies;
 een revalidatiearts is continu aanwezig.
De oefenschema's worden vastgelegd door de
revalidatiearts na medisch onderzoek.
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Behouden van de zelfredzaamheid.
Levenskwaliteit verhogen.
Sociale re-integratie.

De kinesitherapie is daarom gericht op:
 passieve mobilisatie in spasme-remmende
patronen;
 spierversterkende
oefeningen
bij
spierzwakte;
 evenwicht- en coördinatieoefeningen;
 hydrotherapie.
DOEL VAN DE ERGOTHERAPIE
De revalidant zo zelfstandig mogelijk leren
functioneren.
De ergotherapie is daarom gericht op:
 zelfverzorging.
 het huishouden.
 verplaatsen en vervoer.
 vrije tijd en hobby's.
 werksituatie.
 wonen.
Door:
 geven van advies;
 handelingen leren uitvoeren;
 hulpmiddelen zoeken;
 informatie geven aan de omgeving;
 werken met groepsgesprekken.

U KAN BEROEP DOEN OP DE SOCIALE
DIENST VOOR:








Sociale hulp en advies.
Inschrijving in het Vlaams Fonds voor:
- hulpmiddelen;
- aanpassingen auto / woning;
- opvang;
- vrije tijd;
- communicatie.
Aanvraag
tegemoetkomingen
/
voorzieningen bij het Ministerie van
Sociale Zaken(speciale parkeerkaart).
Aanvragen gezins- en bejaardenhulp,
poetsdienst.
Revalidatieaanvragen en vervoer.

Afhankelijk van het aantal deelnemers en het
belang van het gebeuren in groep, zouden we
starten
met
de
revalidatie
op
donderdagvoormiddag van 09u00 tot 12u00.
Daarna kan een gezamenlijk middagmaal
genomen worden om nog wat na te praten
over de behandeling en ervaringen uit te
wisselen.
De mogelijkheid bestaat ook om de
behandeling te spreiden over een hele dag.
KOSTPRIJS VAN DE REVALIDATIE
De kostprijs verschilt naargelang de
pathologie en de verzekerbaarheid.
Individuele informatie kan gegeven worden na
overleg met de revalidatiearts.

CONTACTPERSONEN
Artsen:
Fysische Geneeskunde - Revalidatie:
Dr. K. Vandenecker, diensthoofd
Dr. L. Huyghebaert
AFSPRAAK

Secretariaat: Tel. 055/23 36 52
Fax 055/23 36 56
Diensthoofd
Mevr. V. Vandenabeele
Tel. 055/23 36 54

Datum:

……………………………………

Uur:

……………………………………

Afdeling:

……………………………………

Gelieve op tijd aanwezig te zijn voor het
onderzoek.
Als u onverhoopt de afspraak niet kunt
nakomen, wilt u dan tijdig contact opnemen
met de dienst Revalidatiecentrum op 055/23
36 52.

