Revalidatiegeneeskunde

De polikliniek Revalidatiegeneeskunde
U bent doorverwezen door uw huisarts of een
medisch specialist naar de polikliniek
Revalidatiegeneeskunde. De polikliniek
bevindt zich op route 94. In deze folder vindt
u informatie over uw eerste bezoek aan deze
polikliniek.
Wat is Revalidatiegeneeskunde?
Revalidatiegeneeskunde is het medisch
specialisme dat zich bezighoudt met het
verbeteren van het functioneren van mensen
met een tijdelijke of chronische aandoening
van het bewegingsapparaat al dan niet in
combinatie met hersenletsel. Het doel is dat
mensen met hun aandoening weer zo goed
mogelijk zelfredzaam zijn, zelf de regie
hebben en deelnemen aan het (sociale)
leven.
Kinderen die door een ziekte, aangeboren
afwijking of ongeval te maken hebben met
een beperking in hun functioneren of een
achterstand hebben in de ontwikkeling,
kunnen in aanmerking komen voor een
bezoek aan de revalidatiearts.
Voorbereiding voor de afspraak bij de
revalidatiearts:
• Zet uw vragen op papier als
geheugensteun.
• Bedenk wat uw belangrijkste
belemmeringen zijn in het dagelijks leven.
• Denk na over uw verwachting van de
revalidatiegeneeskunde: wat zou u graag
weer willen en kunnen. Met andere
woorden: wat wilt u bereiken?
• Indien u vragenlijsten ontvangt; vul deze in
en stuur ze terug of neem ze mee naar de
afspraak.
• Breng een actueel medicijnoverzicht mee.
Deze is verkrijgbaar bij uw apotheek.

•

Neem een familielid of goede kennis mee
naar het gesprek. Twee horen meer dan
één.

Uw eerste bezoek bij de revalidatiearts
De revalidatiearts brengt de gevolgen van
uw aandoening op uw functioneren of dat
van uw kind in kaart en bespreekt met u of en
welke behandelmogelijkheden er zijn.
Het behandelplan kan o.a. bestaan uit:
• Een eenmalig advies.
• Advies en/of verwijzing naar paramedicus
(bijvoorbeeld een fysiotherapeut,
manueeltherapeut, logopedist,
ergotherapeut) of advies psycholoog.
• Vervolgafspraak op het gezamenlijk
spreekuur van de revalidatiearts en de
orthopedisch instrumentmaker of
orthopedisch schoenmaker.
• Verwijzing voor poliklinische
revalidatiebehandeling in een
revalidatiecentrum.
• Het voorschrijven van medicijnen.
• Verwijzing naar een andere specialist.
Hoe lang duurt uw eerste bezoek?
Afhankelijk van uw hulpvraag en het type
afspraak wordt er 15 minuten tot 40 minuten
gereserveerd.
Uw huisarts en/of verwijzer ontvangt
informatie over uw bezoek aan de
revalidatiearts.
Vragen?
In deze folder hebben we het een en ander
verteld over de polikliniek Revalidatiegeneeskunde. Bij vragen kunt u contact
opnemen via onderstaande
contactgegevens:

Terugbelformulier Revalidatiegeneeskunde
Deze vindt u op de website
www.ghz.nl/specialismen/revalidatiegeneeskunde

Telefonisch (0182) 50 50 03.
De polikliniek is bereikbaar op maandag tot
en met vrijdag van 8.30 -11.30 uur en van
13.30-16.30 uur
Algemene informatie
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u
terecht op onze website: www.ghz.nl of
bellen op werkdagen naar telefoonnummer
(0182) 50 50 50.
Tot slot
Deze folder is onlangs herzien. Wanneer u
vindt dat bepaalde informatie ontbreekt of
onduidelijk is, laat het ons gerust weten.
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