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Voorstelling van de dienst

Behandelplanning

Praktisch

De opdracht van de dienst fysieke revalidatie
is specialistische zorg bieden om een zo hoog
mogelijke levenskwaliteit van de revalidant
(patiënt) te verwezenlijken.

Elke revalidant heeft zijn eigen kinesitherapeut.
Aan het begin van de revalidatie onderzoekt
hij/zij uw mogelijkheden en beperkingen.
Op basis daarvan bespreken we met u het
verloop van de verdere revalidatie. Uw wensen
en behandeldoelen zijn voor ons richtinggevend.



De dienst is geopend van 8.00u tot 12.00u
en van 13.00 tot 16.30u.



De duur en de kostprijs van de behandeling
zijn afhankelijk van uw revalidatieproces
en van wettelijke bepalingen.
Wij houden ons aan de wettelijke tarieven;
deze zijn geafficheerd in de wachtzaal.



Voor uw familie/begeleider is de cafetaria
geopend van 9.00u tot 19.30u.



De dienst staat niet in voor vervoer en de
hieraan verbonden kosten.

Alle behandelingen gebeuren op afspraak.



Bij de eerste behandeling moet u zich éénmalig
inschrijven aan het onthaal (behalve indien u
sinds 1 januari 2013 reeds revalidatie in az SintBlasius volgde).

De parking van het ziekenhuis is gratis voor
revalidanten.
U krijgt een gevalideerd parkeerticket om
de parking te verlaten.



Na overleg met uw therapeut kan u
eventueel een toelating krijgen om te
parkeren op de parkeerplaatsen voorzien
voor minder validen.

We zien revalideren als een actief proces.
Onze deskundigheid dient om uw genezingsproces te ondersteunen.
Dit doen we door informatieverstrekking en
coaching om u te begeleiden naar aangepast
sporten.
Uiteraard zal in de beginfase van uw
behandeling de kinesitherapeut manuele
technieken toepassen en u aangepaste
individuele oefeningen aanleren.
Verdere informatie vindt u ook op onze
website :
www.azsintblasius.be\zorgaanbod\
specialismen\kinesitherapie en revalidatie

In overleg met u wordt ook uw omgeving
betrokken. Levenskwaliteit wordt tenslotte voor
een groot deel bepaald door het heropnemen
van een rol in uw omgeving en/of door
participatie in de maatschappij.

Aanmelden

Voorschrift
Waar bevindt zich de dienst?
Campus Dendermonde, 3de verdieping:
volg route 109.

U dient in het bezit te zijn van een voorschrift
van uw arts. Hierop moeten steeds vermeld
staan: -datum
-diagnose
-aantal behandelingen
Het maximum aantal behandelingen dat door de
mutualiteit gedeeltelijk terugbetaald wordt,
is beperkt tot 18 per jaar.
Voor bepaalde diagnoses heeft u recht op 30, 60
of 120 beurten per jaar. Uw behandelende
therapeut zal u hier meer informatie over geven.

