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DIENST  
FYSISCHE GENEESKUNDE  
EN REVALIDATIE
VAN HET SINT-DIMPNA  
ZIEKENHUIS GEEL

De dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie van het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel 
telt momenteel meer dan 70 medewerkers. Dit multidisciplinair team bestaat uit 
revalidatieartsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, 
sociaal assistenten en secretariaatsmedewerkers.

Alle therapeuten worden continu bijgeschoold zodat elke patiënt een gespecialiseerde en 
individueel aangepaste behandeling krijgt.

De behandelingen vinden plaats in ons revalidatiecentrum van 1900m², uitgerust met de 
modernste apparatuur en met gebruik van vernieuwende technieken.

Voor patiënten die nood hebben aan een langere hospitalisatie met intensieve, 
multidisciplinaire revalidatie is er de  gehospitaliseerde revalidatie afdeling of Sp-dienst 
met 30 bedden voor locomotorische en neurologische revalidatie.
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Het team 

Medische staf revalidatie:

 Dr. Tine Logghe - diensthoofd Fysische 

Geneeskunde en Revalidatie

 Dr. Joke Uijttewaal 

 Dr. Jens Van Akeleyen - stagemeester

De dienst is een erkende opleidingsplaats voor Fysische 

Geneeskunde en Revalidatie en voor de bijkomende 

opleiding Revalidatie.

Paramedische staf revalidatie:

Paramedisch diensthoofd:  

Elke Ooms

 

Adjunct diensthoofden:

 Bart De Smet 

 Veronique Luyten 

 Wendy Wouters 

Secretariaatsmedewerkers

 Medisch secretariaat:  

Gitte Laenen en Stefanie Verbruggen

 Paramedisch secretariaat: Inge Van Brabant

Paramedisch team revalidatie:

Het team van de revalidatie bestaat uit meer dan 70 

therapeuten van de volgende disciplines:

 Kinesitherapie 

 Ergotherapie 

 Logotherapie 

 Psychologie 

 Sociaal assistenten 

 Verpleging

 Orthopedisch techniekers

Locatie:

Het gebouw “Revalidatiecentrum Kempen” bevindt 

zich rechts van het ziekenhuis en werd volledig nieuw 

gebouwd op de plaats van het vroegere rusthuis 

“Wedbos”. In een moderne en ruime revalidatiezaal 

van 1900m² beschikken we over alle nodige en 

hoogtechnologische apparatuur voor een optimale 

revalidatie. 
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RAADPLEGING

Dr. Logghe Tine
 Algemene raadpleging 

Fysische Geneeskunde 

en Revalidatie

 Manuele therapie

 EMG

 BOTOX infiltraties bij 

spasticiteit na CVA

 ESWT onder 

echografische geleide

 Infiltraties onder 

echografische geleide 

 

Dr. Uijttewaal Joke
 Algemene raadpleging 

Fysische Geneeskunde 

en Revalidatie

 Sportletsels

 EMG

 Multidisciplinaire 

voorschriften rolstoelen 

en hulpmiddelen

 ESWT onder 

echografische geleide

 Infiltraties onder 

echografische geleide

Dr. Van Akeleyen Jens
 Algemene raadpleging 

Fysische Geneeskunde 

en Revalidatie

 Manuele therapie

 Sportletsels

 EMG

 Biodex

 Zebris

Op de raadpleging Fysische Geneeskunde onderzoeken en behandelen we problemen van het bewegingsstelsel. 
Patiënten kunnen  bij ons terecht met problemen van nek en rug, gewrichten, spieren, pezen en zenuwbanen. Wij 
hebben een uitgebreid aanbod aan behandelingsmogelijkheden, maar onze behandeling is altijd conservatief, dit wil 
zeggen dat wij patiënten proberen te helpen zonder operatie. 

Alle artsen Fysische Geneeskunde en Revalidatie werken volledig geconventioneerd.
Enkel voor behandelingen of onderzoeken waarvoor geen terugbetaling is voorzien door 
het RIZIV, wordt een supplement aangerekend zoals o.a. infiltraties en ESWT.

Onze artsen 
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Behandelingen via de raadpleging 

 ESWT voor de behandeling van peesproblemen

 ESWT voor de behandeling van wonden

 Infiltraties onder echografische geleide

 Manuele therapie 

 Botox infiltraties bij spasticiteit na CVA

 MDT - Multidisciplinaire voorschriften rolstoelen en 

hulpmiddelen

 Voorschrift steunzolen, orthopedische schoenen en 

ortheses 

 Opstart en opvolgen revalidatieprogramma’s 

Onderzoeken 

 EMG

 Cryptotetanietest

 Biodex

 Zebris

Contactgegevens 

Secretariaat Fysische Geneeskunde en Revalidatie

Telefoon: 014 57 70 35

Faxnummer: 014 57 77 35

secretariaat.revalidatie@ziekenhuisgeel.be

Algemene openingsuren secretariaat:

Elke dag van 8u30 tot 12u en van 12u30 tot 17u.

Op onze dienst werken we mee aan wetenschappelijke studies via 

Thomas More, de ReumaClinic, UZ Gent en de VUB.

Enkele recente publicaties van onze dienst:

Back school or brain school for patients undergoing surgery for 

lumbar radiculopathy? Protocol for a randomised, controlled trial.

Ickmans K, Moens M, Putman K, Buyl R, Goudman L, Huysmans E, 

Diener I, Logghe T, Louw A, Nijs J.

J Physiother. 2016 Jul;62(3):165. doi: 10.1016/j.jphys.2016.05.009. 

Epub 2016 Jun 11.

Identifying prognostic factors predicting outcome in patients with 

chronic neck pain after multimodal treatment: A retrospective study.

De Pauw R, Kregel J, De Blaiser C, Van Akeleyen J, Logghe T, Danneels 

L, Cagnie B.

Man Ther. 2015 Aug;20(4):592-7. doi: 10.1016/j.math.2015.02.001. 

Epub 2015 Feb 11.
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ESWT voor de behandeling van peesproblemen 

Wat is ESWT?

ESWT of Extracorporele Shock Wave Therapie is bij de 

meeste mensen gekend om nierstenen te verbrijzelen.

De behandeling wordt al jaren ook met succes gebruikt 

voor chronische peesletsels, met of zonder verkalking. 

Een peesontsteking geneest vaak niet goed omdat er 

in een pees weinig bloedvaten aanwezig zijn die de 

nodige voedingsstoffen kunnen aanbrengen. 

De schokgolven stimuleren de aanmaak van nieuwe 

bloedvaten en groeifactoren. De schokgolven kunnen 

ook verkalkingen in een pees verbrijzelen.

Voor welke aandoeningen is ESWT 
geschikt?

ESWT wordt toegepast als een peesontsteking 

verschillende maanden blijft aanslepen of bij verkalking 

van de pees.

 Verkalkingen van de schouderpezen of rotator cuff

 Tennis- of golferselleboog

 Peesontstekingen ter hoogte van de heup of de knie

 Achillespeesontstekingen

 Hielspoor of fasciitis plantaris

Wanneer is ESWT niet 
aangewezen?

 Acute problemen

 Scheuren van de pees

 Bij kinderen in de buurt van de groeikraakbeenschijf

 Zwangerschap

 Pacemaker

 Bloedverdunners in hoge dosis of stollingsziekten 

De arts zal hier bepalen of de behandeling al dan niet 

kan toegepast worden. 
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Hoe verloopt een behandeling?

Met echografie wordt de exacte plaats van de 

behandeling bepaald. Daarna wordt het toestel op deze 

zone geplaatst en worden de schokjes toegediend. 

De intensiteit van de behandeling kan aangepast 

worden in functie van het te behandelen probleem en 

de pijn. De schokjes zelf duren ongeveer 7 minuten.

Er worden 3 ESWT behandelingen gegeven, met 

telkens 1 of 2 weken interval.

Na de behandeling kan u zelf naar huis rijden en kan u 

uw normale werkzaamheden hervatten. 

De eerste weken na de 
behandeling 

De eerste 6 weken mag u niet langdurig NSAID of 

ontstekingsremmers nemen en geen ijs gebruiken! 

Bij pijnklachten mag u wel Paracetamol of Tramadol 

innemen zo nodig. 

Afhankelijk van de problematiek, zal aangepaste 

kinesitherapie bijgegeven worden voor een optimaal 

resultaat. Belastende (sport)activiteiten dienen tijdelijk 

stopgezet of aangepast te worden.

Na ongeveer 6 weken zal u het effect van de 

behandeling beginnen te voelen. 

Wat zijn de mogelijke 
neveneffecten?

 Tijdelijke toename van de pijn

 Lichte roodheid

 Tintelingen 

 Kleine bloeduitstortingen of blauwe plek

De ESWT behandeling zelf heeft geen ernstige 

complicaties en zal geen weefselschade of 

peesscheuren veroorzaken.

Hoeveel kost een behandeling?

Wij werken volledig geconventioneerd. Dit wil zeggen 

dat wij de standaardtarieven van het RIZIV volgen voor 

raadpleging en echografie. 

De ESWT wordt door het RIZIV echter niet 

terugbetaald. 

Per behandeling wordt voor de ESWT een opleg 

aangerekend van 50 euro.

Hoe een afspraak maken?

De behandeling gebeurt op verwijzing van uw huisarts 

of orthopedist.

Secretariaat Fysische Geneeskunde en Revalidatie 

014 57 70 35

Algemene openingsuren: elke dag van 8u30 tot 12u en 

van 12u30 tot 17u.
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ESWT bij wonden is  
NIEUW in het  

Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel  
& UNIEK in België 
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ESWT voor de behandeling van wonden
Wat is ESWT?

ESWT of Extracorporele Shock Wave Therapie is bij de 

meeste mensen gekend om nierstenen te verbrijzelen 

of bij chronische peesletsels, met of zonder verkalking. 

Daarnaast wordt het tegenwoordig ook gebruikt bij 

acute of chronische wondproblematiek. De schokgolven 

stimuleren de aanmaak van nieuwe bloedvaten, 

groeifactoren en promoten weefsel granulatie. 

Hierdoor zal de wonde sneller genezen.

Voor welke aandoeningen is ESWT 
geschikt?

 Niet geïnfecteerde wonden 

 Oppervlakkige wonden

 Wonde die niet helen met de standaard behandeling 

of waarbij het herstel bevorderd moet worden.

 Chronische wonden zoals: diabetische voet ulcera, 

druk ulcera, arteriële insufficiëntie ulcera of veneuze 

ulcera

Wanneer is ESWT niet aangewezen?

 Geïnfecteerde wonden

 Bij kinderen in de buurt van de groeikraakbeenschijf

 Zwangerschap

 Pacemaker

 Bloedverdunners in hoge dosis of stollingsziekten 

De arts zal hier bepalen of de behandeling al dan niet 

kan toegepast worden. 

Hoe verloopt een behandeling?

De wondverpleegkundige verzorgt de wonde, brengt 

steriele gel op de wonde aan en plakt nadien de wonde 

af. De sonde van het ESWT toestel wordt op de wonde 

geplaatst en schokjes worden toegediend in functie 

van het te behandelen probleem. 

De schokjes zelf duren enkele minuten. De behandeling 

is niet pijnlijk, u zal enkel wat tintelingen voelen. 

Nadien wordt de wonde terug verzorgd door de 

wondverpleegkundige. Er worden 3 tot 8 ESWT 

behandelingen gegeven afhankelijk van de evolutie, 

met telkens een week tussen.

Na de behandeling kan u zelf naar huis rijden en kan u 

uw normale werkzaamheden hervatten. 

Wat zijn de mogelijke 
neveneffecten?

 Tijdelijke toename van de pijn

 Lichte roodheid

 Tintelingen 

 Kleine bloeduitstortingen of blauwe plek

De ESWT behandeling zelf heeft geen ernstige 

complicaties en zal geen weefselschade of 

peesscheuren veroorzaken.

Hoeveel kost een behandeling?

Wij werken volledig geconventioneerd. Dit wil zeggen 

dat wij de standaard tarieven van het RIZIV volgen voor 

raadpleging en echografie. 

De ESWT wordt door het RIZIV echter niet 

terugbetaald. 

Per behandeling wordt voor de ESWT een opleg 

aangerekend van 25 euro.

Hoe een afspraak maken?

De behandeling gebeurt op verwijzing van uw 

specialist of huisarts bij patiënten die in behandeling 

zijn bij de diabetische voetkliniek in ons ziekenhuis.

Secretariaat Fysische Geneeskunde en Revalidatie 

014 57 70 35

Algemene openingsuren: elke dag van 8u30 tot 12u en 

van 12u30 tot 17u.
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Infiltratie onder echogeleide

Wat is een infiltratie onder 
echogeleide?

Bij een echogeleide infiltratie wordt aan de hand van 

een echotoestel de naald gevolgd om zo exact de 

plaats van de inspuiting te kunnen bepalen. 

Dit kan gedaan worden voor een infiltratie in 

een gewricht zoals de heup, SI-gewricht, AC-

gewricht, schoudergewricht of ter hoogte van een 

slijmbeursontsteking bv in de heup of schouder.

Wat wordt er ingespoten?

Het product dat ingespoten wordt hangt af van de 

onderliggende oorzaak en de reden van de inspuiting. 

Bij een ‘proefinfiltratie’ wordt er een kortwerkend 

verdovend middel ingespoten om te zien wat voor 

effect dit heeft op de pijnklachten om zo de oorzaak 

van de pijn te kunnen achterhalen. Bij een infiltratie 

als behandeling kan er o.a. ingespoten worden met 

cortisone, Traumeel® of hyaluronzuur.

Wat zijn de voordelen van 
infiltraties onder echogeleide?

 Medicatie wordt ingespoten op de exacte plaats van 

de aandoening. 

 Het traject van de naald kan volledig gevolgd 

worden.

 Bloedvaten/zenuwen in de omgeving kunnen gezien 

worden  en nog beter vermeden worden.

 Infiltraties in gewrichten die dieper gelegen zijn, 

zoals een heup, kunnen niet zonder beeldvorming 

uitgevoerd worden. Echografische geleide heeft als 

voordeel boven scopie dat er geen gebruik wordt 

gemaakt van röntgenstralen.

Welke nevenwerkingen kunnen 
optreden?

Van een echografisch onderzoek zijn er geen 

bijwerkingen. Echografie is een techniek die gebruik 

maakt van geluidsgolven, röntgenstralen zijn dus niet 

aanwezig.

Net zoals bij een andere infiltratie heeft u een risico 

op een bloeding, een infectie, pijnklachten door een 

tijdelijke volumetoename van de ingespoten medicatie 

of allergieën op medicatie. 

Indien u bloedverdunners neemt of gekend bent met 

allergieën dient u dit altijd te vermelden.

Hoeveel kost een behandeling?

Wij werken volledig geconventioneerd. Dit wil zeggen 

dat wij de standaardtarieven van het RIZIV volgen voor 

raadpleging en echografie.

Voor een infiltratie is er echter geen terugbetaling 

voorzien door het RIZIV en wordt een opleg van 10€ 

aangerekend.

Hoe een afspraak maken?

Secretariaat Fysische Geneeskunde en Revalidatie 

014 57 70 35

Algemene openingsuren: elke dag van 8u30 tot 12u en 

van 12u30 tot 17u.

10 Revalidatiecentrum 
Kempen

Behandelingen via  
de raadpleging



Manuele therapie of manuele geneeskunde houdt 

zich bezig met het onderzoek en de behandeling van 

klachten van het “bewegingsapparaat”. Dit wil zeggen: 

wervelkolom, spieren en gewrichten van armen en 

benen. Centraal hierbij staat het onderzoek van de 

gewrichten. Het blijkt namelijk dat de oorzaak van veel 

pijnklachten zoals spierpijn, gezocht moet worden in 

een stoornis van de beweeglijkheid van een gewricht. 

Dit laatste wordt ook wel een “blokkering van het 

gewricht” genoemd. 

Doet de behandeling pijn?

De meeste patiënten ervaren een manipulatie als 

een kortstondig “vreemd gevoel”, maar vinden de 

behandeling niet pijnlijk. Er zijn echter patiënten die 

de behandeling wel als pijnlijk ervaren; dit zijn meestal 

patiënten met specifieke pijnklachten of mensen 

die zich voor hun eerste bezoek aan ons ziekenhuis 

zenuwachtig hebben gemaakt waardoor de spanning in 

de spieren te hoog is.

Is meteen na de behandeling 
effect te verwachten? 

De meeste patiënten ervaren dat hun klachten direct 

na de behandeling of al binnen een paar uur reeds 

verminderd zijn. Het is wel mogelijk dat u zich enkele 

dagen wat stijf voelt of wat spierpijn heeft. In bepaalde 

gevallen is het effect van de behandeling pas later 

merkbaar, soms zelfs pas na enkele dagen of weken. Er 

zijn dan vaak meerdere behandelingen noodzakelijk. 

Is een manipulatie 
gevaarlijk?

Een manipulatie is niet gevaarlijk mits deze 

wordt uitgevoerd door een deskundige arts of 

manueel therapeut en is voorafgegaan door een 

gedegen onderzoek. Soms wordt een knappend geluid 

gehoord bij de behandeling. Dit komt waarschijnlijk 

door verplaatsing van vloeistof in het gewricht en 

heeft niets met de botten zelf te maken. Het gewricht 

wordt door de manipulatie dan ook niet beschadigd.

Heel zeldzaam is er een verslechtering van een 

onderliggend bestaand probleem en heeft de 

manipulatie dit proces wat versneld. Een bijkomende 

therapie, specifiek voor het onderliggend probleem, 

wordt dan opgestart.

Is iedereen te behandelen? 

De manuele geneeskunde is een onderdeel van de 

algemene geneeskunde en geen vervanging daarvan! 

Het zal u duidelijk zijn dat de manuele geneeskunde 

niet voor alle klachten een oplossing kan bieden. Of u 

baat zult hebben bij deze vorm van geneeskunde zal 

afhankelijk zijn van wat er tijdens het onderzoek bij u 

wordt gevonden.

Manuele therapie
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Spasticiteit komt vaak voor bij mensen die een CVA of 

beroerte hebben gehad. Spasticiteit is een toegenomen 

spierspanning in arm of been aan de kant van de 

verlamming. Dit komt omdat de zenuwen die uw 

spieren controleren zijn aangetast door de beroerte. 

Spasticiteit kan pijnlijk zijn. Na verloop van tijd kunnen 

de spieren ook korter worden dan normaal. Vaak 

wordt het hierdoor moeilijker om u aan te kleden en te 

wassen.

Spasticiteit wordt behandeld met medicatie, spalken 

en revalidatie.

Indien dit niet volstaat kan gekeken worden of BOTOX 

infiltraties bij u nuttig kunnen zijn.

Wat is BOTOX?

Botuline toxine of BOTOX blokkeert de 

prikkeloverdracht van de zenuwen naar de spieren. 

Hierdoor vermindert de overactiviteit van de spieren 

waardoor deze zich ontspannen.

Wie komt in aanmerking?

De revalidatiearts zal u op raadpleging zien en nagaan 

of u voldoet aan de voorwaarden voor een behandeling 

met BOTOX.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 De eerste behandeling gebeurt tussen de 3 maand 

en het jaar na uw cva of beroerte

 Er is een spasticiteit van pols en vingers

 Er zijn nog geen spierverkortingen

 U volgt revalidatie in het ziekenhuis

 Er is door het revalidatieteam een specifieke 

doelstelling vooropgesteld die we willen bereiken 

met de BOTOX infiltraties

Hoe verloopt een behandeling?

De arts bepaalt welke spieren bij u moeten behandeld 

worden en met welke dosis BOTOX.

Tijdens de behandeling wordt met een speciale naald 

de BOTOX ingespoten in de spieren. Door kleine 

elektrische schokjes op de naald te zetten zal de spier 

zich opspannen en zal uw arm wat bewegen. Dit is niet 

pijnlijk. Hiermee kunnen we zien of de naald perfect in 

de juiste spier zit die we willen behandelen.

De eerste weken na de 
behandeling 

Het effect van de behandeling zal u na enkele 

weken voelen en blijft gemiddeld 4 maanden duren. 

Tijdens deze periode wordt zo nodig uw therapie of 

spalk aangepast en wordt geëvalueerd of verdere 

behandeling bij u zinvol is.

Wat zijn de mogelijke 
neveneffecten?

Over het algemeen treden bijwerkingen in de eerste 

dagen na toediening op en zijn deze van voorbijgaande 

aard. Bij elke injectie is het te verwachten dat zich 

lokaal pijn of blauwe plekvorming kan voordoen. 

Zelden is er ook sprake van wat malaise of een 

grieperig gevoel.

Hoeveel kost een behandeling?

Voorlopig is BOTOX enkel terugbetaald voor de 

behandeling van spasticiteit van de arm na een CVA.

De BOTOX wordt gedeeltelijk terugbetaald als u aan 

de voorwaarden voldoet, maar u moet zelf nog een 

deel van de medicatie betalen. Ook voor de speciale 

naald wordt een opleg gevraagd. Uw arts zal u hier op 

voorhand over inlichten.

Hoe een afspraak maken?

Secretariaat Fysische Geneeskunde en Revalidatie 

014 57 70 35

Algemene openingsuren: elke dag van 8u30 tot 12u en 

van 12u30 tot 17u.

Botox infiltraties bij spasticiteit na CVA
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Afhankelijk van het type mobiliteitshulpmiddel dient 

een bepaalde aanvraagprocedure gevolgd te worden. 

Hulpmiddelen zoals actief rolstoelen, elektronische 

rolstoelen, scooters, aangepaste buggy’s en 

stasystemen kunnen enkel aangevraagd worden aan de 

hand van een adviesverslag dat opgesteld is door een 

multidisciplinair team (MDT).

 

Onze revalidatiedienst heeft een multidisciplinair 

team. In aanwezigheid van een revalidatiearts en een 

ergotherapeut wordt, samen met de patiënt en zijn 

familie, een speciaal medisch voorschrift (bijlage 19) 

en functioneringsrapport (bijlage 19bis) opgesteld. 

Het team voert hierbij een eigen onderzoek uit, 

maar neemt ook  de onderzoeken en behandelingen 

die reeds werden uitgevoerd door andere artsen in 

overweging. Het is daarom noodzakelijk om alle 

medische gegevens mee te nemen, zeker als u niet 

gekend bent binnen ons ziekenhuis.

De uiteindelijke goedkeuring hangt steeds af van 

de adviserend geneesheer van de desbetreffende 

ziektezorgverzekering. 

Wanneer u als patiënt een goedkeuring ontvangt, kan 

u vrijblijvend een erkend verstrekker zoeken die u de 

nodige hulpmiddelen aflevert.

Erkend Centrum voor aanvragen 
mobiliteitshulpmiddel (MDT)
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Wat is een EMG?

EMG is een afkorting voor ElectroMyoGrafie en 

betekent letterlijk het weergeven van elektrische 

activiteit van de spieren. In de praktijk wordt zowel de 

activiteit van zenuwen als van spieren gemeten. EMG 

is een verzamelnaam voor een aantal verschillende 

onderzoekstechnieken.

Hoe verloopt het onderzoek?

Bij het geleidingsonderzoek wordt de kwaliteit van de 

zenuwen in uw armen of benen getest. Er wordt onder 

andere bepaald hoe snel de zenuwen hun werk doen. 

Zieke zenuwen zijn namelijk langzamer dan gezonde. 

Om dit te berekenen worden een aantal elektroden 

boven de spieren op uw huid bevestigd. Vervolgens 

krijgt u op bepaalde zenuwen een aantal elektrische 

schokjes. Deze elektrische prikkels geven veelal een 

schrikreactie. Het is echter moeilijk om een precieze 

voorspelling te geven van wat u gaat voelen omdat 

iedereen anders op dit onderzoek reageert.

 

Bij een naaldonderzoek wordt met behulp van een fijne 

naald de elektrische activiteit in de spieren gemeten. 

De elektrische activiteit kunt u via een luidspreker 

horen. Omdat de meting zowel in een ontspannen 

als in een aangespannen spier wordt verricht, zult u 

tijdens het onderzoek een aantal bewegingen moeten 

maken.

Hoe een afspraak maken?

Het onderzoek gebeurt op verwijzing van uw arts.

Secretariaat Fysische Geneeskunde en Revalidatie 

014 57 70 35

Algemene openingsuren: elke dag van 8u30 tot 12u en 

van 12u30 tot 17u.

EMG
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Wat is een cryptotetanietest?

Bij een cryptotetanietest wordt nagegaan of u last 

heeft van een overprikkelbaarheid van de spieren en de 

zenuwen. Dit wordt vaak omschreven als spasmofilie of 

neuromusculaire overprikkelbaarheid.

De meest voorkomende klachten hierbij zijn spierpijn 

en spierkrampen. Vaak is er ook last van tintelingen, 

vermoeidheid, duizeligheid, hyperemotionaliteit, 

slaapstoornissen, overprikkelbare darm,…

Hoe verloopt het onderzoek?

De test bestaat uit 3 fasen:

1. Ischemiefase. 

Gedurende 10 minuten wordt de manchet van 

een bloeddrukmeter aangelegd ter hoogte van 

de bovenarm. Dit kan een vervelend gevoel en 

tintelingen uitlokken in uw arm, maar is over het 

algemeen niet pijnlijk.

2. Postischemiefase. 

Na 10 minuten wordt de bloeddrukmeter afgelaten. 

Uw arm zal warm aanvoelen en tintelen. Met een 

electrode wordt ondertussen de spieractiviteit 

gemeten ter hoogte van een spier in de hand. 

Indien de test positief is, worden na enkele minuten 

repetitieve elektrische ontladingen gezien.

3. Hyperventilatiefase. 

Cryptotetanie wordt vaak uitgelokt door 

hyperventilatie. Sommige mensen hebben last van 

chronische hyperventilatie zonder dat ze zich hiervan 

bewust zijn. 

Gedurende 1 à 2 minuten zal u gevraagd worden om 

dieper en sneller te ademen. De activiteit in de spier 

wordt verder gemeten. Zo kunnen we onderzoeken 

of hyperventilatie bij u de klachten kan uitlokken.

Hoe een afspraak maken?

Het onderzoek gebeurt op verwijzing van uw arts.

Secretariaat Fysische Geneeskunde en Revalidatie 

014 57 70 35

Algemene openingsuren: elke dag van 8u30 tot 12u en 

van 12u30 tot 17u.

Cryptotetanietest
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Wat is isokinetisch testen en 
trainen? 

Biodex is een krachttoestel voor de evaluatie en 

training van spieren bij aandoeningen van de knie of 

na een knie-ingreep. Tijdens het bewegen worden de 

krachten gemeten die de patiënt  kan uitvoeren. Om 

de snelheid constant (= isokinetisch) te houden, zal het 

toestel de weerstand automatisch aanpassen volgens 

de mogelijkheden van de patiënt waardoor er altijd in 

optimale omstandigheden getest en geoefend wordt. 

Wie komt in aanmerking voor de 
test? 

 bij langdurige knieproblemen (bv. 

knieschijfproblemen) 

 na een knie-ingreep (bv. voorste 

kruisbandreconstructie)

 na hamstringsblessures

Wat leren we uit de test? 

We meten de kracht van de bovenbeenspieren 

(quadriceps en hamstrings) en leren of er nog 

belangrijke krachtsverschillen zijn tussen de beide 

benen en tussen de voor-en achterzijde van de 

aangetaste zijde. Zo kunnen we beter inschatten 

of er al voldoende herstel is opgetreden om terug 

veilig te kunnen functioneren op het werk of  sport te 

hervatten.

Hoe verloopt de test? 

De globale testprocedure start met 10 minuten 

opwarming en stretching en duurt gewoonlijk 30 

tot 60 minuten afhankelijk van de vraagstelling en 

het testprotocol. Best sportieve kledij aandoen of 

meebrengen. Er kan na het testen spierstijfheid 

optreden tot 2 dagen na de test, maar dit is niet 

abnormaal.

Hoeveel kost de test? 

De testing kost 58 euro en wordt niet terugbetaald 

door het ziekenfonds. 

In het kader van een revalidatieprogramma wordt er 

géén extra kost voor de test aangerekend. 

Wanneer heb ik het resultaat? 

Het testresultaat wordt aansluitend besproken met de 

revalidatiearts welke voor een verslag zal zorgen voor 

de verwijzende arts of kinesist.

Indien nodig en gewenst kan u ook een specifiek 

knierevalidatieprogramma op de Biodex volgen.  

Dient de test herhaald te worden? 

Er wordt geadviseerd om de test na 20 oefensessies of 

2 maanden te herhalen om de evolutie en het effect 

van de behandeling op te volgen. 

Hoe een afspraak maken? 

Het onderzoek gebeurt op verwijzing van uw arts 

en wordt voorafgegaan door een consultatie bij de 

revalidatiearts.

Secretariaat Fysische Geneeskunde en Revalidatie 

014 57 70 35

Algemene openingsuren: elke dag van 8u30 tot 12u en 

van 12u30 tot 17u.

Biodex  knie (isokinetisch toestel)
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Wat is Zebris?

Het onderzoek is er op gericht om 

bewegingsbeperkingen of functiestoornissen vast te 

stellen bij het buigen, draaien, strekken en kantelen 

van de nek en/of lage rug. 

Het computergestuurde systeem meet de 

bewegingsuitslagen en –snelheden in 3D.

Wie komt in aanmerking?

Patiënt met blijvende, soms onverklaarbare klachten 

van de nek of lage rug na bv. een ongeval.

Voorbereiding en verloop van het 
onderzoek

Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Wel 

draagt u (het) best gemakkelijke kleding, zodat u zich 

vlot kunt bewegen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de 

kinesitherapeut en neemt ongeveer 30 minuten in 

beslag. 

De therapeut brengt 2 bewegingssensoren aan op uw 

hoofd en nek of op uw lage rug, afhankelijk van het 

te testen probleem. Dit is pijnloos. Hierna moet u een 

aantal bewegingen uitvoeren. 

U moet zo goed mogelijk meewerken aan het 

onderzoek om betrouwbare meetresultaten te krijgen.

Bespreking van de resultaten

De bewegingsuitslagen en bewegingssnelheden 

worden grafisch en rekenkundig weergegeven.

Na het onderzoek ontvangt u de resultaten of stuurt de 

arts ze op naar de aanvragende arts die samen met u 

de resultaten zal bespreken. 

Op basis van het Zebris-onderzoek kan de aanvragende 

arts uw behandeling bijsturen.

Hoeveel kost een onderzoek?

De kostprijs wordt door de ziekenkas grotendeels 

terugbetaald.

Hoe een afspraak maken?

Het onderzoek gebeurt op verwijzing van uw arts.

Secretariaat Fysische Geneeskunde en Revalidatie 

014 57 70 35

Algemene openingsuren: elke dag van 8u30 tot 12u en 

van 12u30 tot 17u.

Zebris (Triaxiaal onderzoek van de wervelzuil) 
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REVALIDATIE
De revalidatie neemt een bijzondere plaats in tussen de verschillende medische disciplines. Het doel dat de revalidatie 

voor ogen heeft, is immers niet gericht op de diagnose, maar op de gevolgen van een ziekte, een aandoening of 

een ongeval. De voornaamste doelstelling is om patiënten - ondanks hun beperkingen - zo goed mogelijk te laten 

functioneren thuis, op het werk of in de sport. 

De revalidatie kan zowel plaatsvinden tijdens de hospitalisatiefase, als tijdens de posthospitalisatiefase of ambulante 

fase. Voor mensen die langer in het ziekenhuis moeten verblijven voor revalidatie, is er de Sp-dienst.

Om de gestelde revalidatiedoelstellingen te kunnen bereiken, staat er een multidisciplinair team ter beschikking van  

revalidatieartsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, sociaal assistenten, administratief 

medewerkers, verpleging en orthopedisch techniekers. Er worden wekelijks overlegmomenten georganiseerd met de 

revalidatieartsen en de verschillende teamleden om de evolutie van de patiënten te kunnen opvolgen en bij te sturen. 
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Ergotherapie is de discipline die zich richt op het 

weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij 

mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke of 

psychische beperking hebben opgedaan.

De taak van de ergotherapeut is om mensen te 

begeleiden om zo optimaal mogelijk te functioneren 

op het gebied van zelfzorg, werk en vrije tijdsbesteding.  

Hierbij wordt de therapie-inhoud afgestemd op de 

ernst van de ziekte, de mogelijkheden en de wensen 

van de patiënt.

De volgende taken behoren tot 
het domein van de ergotherapie 

 Opstarten van A.D.L.– training (Activiteiten van het 

Dagelijks Leven): zich leren wassen, huishoudelijk 

werk,…

 Individuele functionele therapie: grijpfunctie, 

kracht, zitbalans, …

 Hobby- en eventuele werktraining

 Functionele handelingen inoefenen zoals 

transfers aanleren, trappen doen, iets oprapen, 

rolstoeltraining,…

 Onderzoek naar en training van cognitieve 

dysfuncties

 Het geven van advies over hulpmiddelen 

 Voorbereiding op de thuissituatie, woonaanpassing

De kinesitherapeut werkt aan het herstel van 

stoornissen van het bewegingsapparaat.  

De kinesitherapeut kan op verschillende medische 

domeinen (neurologie, orthopedie, traumatologie, 

gynaecologie,enz.) zijn steentje bijdragen tot het 

genezingsproces van de patiënt. 

De volgende taken behoren tot 
het domein van de kinesitherapie 

 Leren ophoesten van fluimen om zo de luchtwegen 

vrij te maken

 Verbeteren van de mobiliteit of beweeglijkheid van 

de gewrichten

 Opbouwen van de spierkracht

 Verbeteren van de uithouding

 Trainen van evenwicht en coördinatie

 Pijnbehandeling

 Lymfedrainage

Kinesitherapie 

Ergotherapie

19Revalidatiecentrum 
Kempen

Het multidisciplinair 
team



Logopedie  

Psychologie 

Sociale dienst
De dienst logopedie staat in voor het onderzoeken en 

behandelen van verworven stoornissen in communicatie 

en slikken. Hierbij staat ook het informeren en het 

begeleiden van de patiënt en de naaste omgeving 

centraal.

Bij de dienst logopedie kan men terecht voor de 

behandeling van spraak- en taalstoornissen ten 

gevolge van een CVA (herseninfarct of hersenbloeding), 

trauma (bijvoorbeeld ongeval), neurologische 

degeneratieve aandoeningen (bijvoorbeeld ziekte van 

Parkinson, MS, ALS).

Ook scheefstand van de mond en slikproblemen 

kunnen door de logopedist verholpen worden. De 

logopedist behandelt daarnaast ook geheugen- en 

concentratieproblemen.

Patiënten die terechtkomen op de revalidatiedienst 

hebben vaak te kampen met pijn, veranderende 

mogelijkheden en verlies van vaardigheden.  Opnieuw 

moeten leren lopen, een hand niet meer kunnen 

gebruiken, voortdurend rugpijn hebben, voor altijd 

rolstoelgebonden blijven, niet meer kunnen tellen of 

spreken, …. het zijn ervaringen die een mensenleven 

ingrijpend veranderen.  Zowel voor de patiënt als voor 

zijn naaste omgeving is het een hele opdracht om 

dit te verwerken en een nieuwe manier van leven te 

vinden. 

De psychologen proberen dit proces mee te begeleiden.

 

Daarnaast brengen zij ook het cognitief functioneren 

van de patiënt in kaart.  Problemen met o.a. het 

geheugen, de aandacht en de oriëntatie kunnen 

zowel de revalidatie als het dagelijks functioneren 

ernstig bemoeilijken.  Bij het opstellen van een 

behandelingsplan dient dan ook met deze gegevens 

rekening gehouden te worden.

 

Vanuit hun kennis over de patiënt geven de 

psychologen advies aan het team voor wat betreft 

aanpak, mogelijkheden en aandachtspunten.

De sociale dienst van het ziekenhuis zoekt samen met 

de patiënt naar oplossingen tijdens de opname of 

ambulante revalidatie. Deze informatie kan gaan van 

organisatie van thuiszorg, hulp bij administratieve 

zaken, informatie over sociale zekerheid en fiscale 

tegemoetkomingen, woningaanpassing, tewerkstelling 

en psychosociale begeleiding.

Als je snel wilt gaan,
Ga dan alleen.
Als je ver wilt gaan,
Ga dan samen.

-Afrikaans gezegde.
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De Sp-dienst

De hospitalisatieafdeling van ons revalidatiecentrum 

binnen het ziekenhuis is gespecialiseerd in 

locomotorische en neurologische revalidatie. 

We kunnen, net zoals op een ziekenhuisafdeling, 

beroep te doen op medische specialismen en de 

nodige onderzoeksmogelijkheden. We onderscheiden 

ons door een huiselijke sfeer te creëren:  de 

maaltijd kan bijvoorbeeld genuttigd worden in 

een gemeenschappelijke ruimte, overdag draag je 

vrijetijdskledij,…

Op de Sp-dienst wordt getracht om de gevolgen van 

een ongeval, letsel of invaliderende ziekte tot een 

minimum te beperken of om te leren omgaan met de 

beperkingen.

Ons doel is het bekomen van een zo hoog mogelijke 

zelfredzaamheid van de revalidant.

We focussen ons op de functionaliteit en het terug in 

handen nemen van eigen leven, gericht op de vroegere 

leefsituatie.

Dit vraagt een intensieve begeleiding van een 

multidisciplinair team. Er wordt nauw samengewerkt 

tussen artsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, 

kinesitherapeuten, logopedisten, psychologe, sociale 

dienst…. 

Ons team zal trachten om de revalidant zowel op 

lichamelijk als psychisch vlak te verbeteren. Dit kan 

enkel door een specifieke verzorging en begeleiding 

van zowel de revalidant als zijn of haar partner en 

familie.
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Tijdens de hospitalisatieperiode worden patiënten op 

de kamer of in de oefenzaal behandeld.  

Er worden patiënten met neurologische, orthopedische 

of cardiorespiratoire aandoeningen behandeld. 

Revalidatiepatiënten krijgen een multidisciplinaire 

behandeling d.w.z. kinesitherapie en/of ergotherapie 

en/of logopedie en/of psychologische begeleiding.

Na ontslag uit het ziekenhuis of na een verblijf in een 

revalidatiecentrum kunnen patiënten ambulant verder 

revalideren. 

De frequentie van de behandeling wordt in overleg met 

de revalidatiearts en het team afgesproken.

Indien gewenst kunnen wij transport voorzien 

van bij de patiënt thuis tot aan de revalidatie en 

terug. Hiervoor wordt een meerkost aangerekend 

afhankelijk van de woonplaats van de patiënt.

De therapie wordt altijd individueel afgestemd op de 

noden van de patiënt. Aan de hand van vragenlijsten 

en testen worden bij het begin van de therapie het 

oefenniveau en de doelstellingen bepaald.

Een aantal patiënten komt in groep trainen zoals bij de 

parkinsonrevalidatie, de oncologische revalidatie en 

de postnatale revalidatie. Dit motiveert de patiënten 

en het oefenen met “lotgenoten” leidt tot een grotere 

tevredenheid. De oefentherapie blijft steeds wel 

individueel aangepast, ook bij de groepstherapieën.

Aan de hand van informatiesessies krijgen patiënten 

meer uitleg over de ziekte, dieetmaatregelen, 

psychologische aspecten, ergonomie,… Dit geeft meer 

inzicht in de pathologie en de behandeling ervan, maar 

is ook belangrijk naar preventie toe. 

Voor patiënten die een totale knie of heupprothese 

moeten ondergaan, wordt pre-operatief uitgebreide 

informatie gegeven door de orthopedist, sociaal 

assistent, verpleegkundige en kinesist. Een aantal 

oefeningen en transfers worden reeds pre-operatief 

aangeleerd om zo een sneller herstel na de operatie te 

bekomen.

Revalidatie kan een oplossing bieden voor diverse 

aandoeningen. 
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Op de afdeling neurologische revalidatie behandelen 

we patiënten met stoornissen aan het centrale of 

perifere zenuwstelsel, dit zijn de hersenen, het 

ruggenmerg en de zenuwen. 

Wie komt in aanmerking?

U kan terecht op de neurologische revalidatie indien u 

lijdt aan één van volgende aandoeningen:

 Acute neurologische aandoeningen:

o Herseninfarct of hersenbloeding (CVA) 

o Letsels ter hoogte van de hersenen na een 

ongeval 

o Operaties ter hoogte van de hersenen of het 

ruggenmerg

o Dwarslaesie (beschadiging ruggenmerg)

o Zenuwaandoeningen; zoals Guillain-Barré 

syndroom

 Chronische evoluerende ziekten van het centrale 

zenuwstelsel 

o Multiple sclerose (MS)

o Parkinson

o ALS

Wat houdt het 
revalidatieprogramma in?

Afhankelijk van uw aandoening en zorgnood zullen 

verschillende leden van het team uw behandeling 

begeleiden. Bij de start worden een aantal 

onderzoeken en testen afgenomen van waaruit uw 

behandelplan wordt opgesteld. Samen met u worden 

doelstellingen bepaald.

De behandeling wordt zo snel mogelijk opgestart, 

meestal reeds tijdens de hospitalisatie. Deze kan verder 

gezet worden na uw ontslag in het ziekenhuis, op 

ambulante basis. 

Tijdens de wekelijkse teamvergaderingen wordt de 

evolutie besproken met de revalidatiearts en wordt er 

nagegaan in hoeverre de doelstellingen behaald zijn en 

of deze moeten bijgesteld worden.  

Het multidisciplinair team bestaat uit de 
volgende disciplines: 

 Artsen Fysische Geneeskunde en Revalidatie 

 Kinesitherapeuten 

 Ergotherapeuten 

 Logopedisten

 Psychologen

 Sociale dienst 

 Orthopedisch technieker

 Secretariaat

Praktisch  

 Revalidatie uren 

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u op afspraak 

De volledige duur van uw therapie zal ongeveer 2 

uur in beslag nemen.

 Contact 

Secretariaat revalidatie  

(voor afspraken bij de artsen) 

014 57 70 35 

 

Therapeuten neurologische revalidatie  

(voor vragen of afspraken voor oefensessies) 

014 57 77 81

 Verantwoordelijke revalidatiearts 

Dr. Joke Uijttewaal

Neurologische revalidatie
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Van de 55 plussers lijdt 1,4% aan de ziekte van 

Parkinson. Van de ouderen tussen de 85 en 95 jaar 

lijden 4 op de 100 personen aan die ziekte. Dit is veel 

meer dan tot voor kort werd aangenomen. 

De ziekte van Parkinson ontstaat doordat bepaalde 

zenuwcellen, gelegen in de substantia nigra of zwarte 

kern van de hersenen, afsterven. Hierdoor wordt 

de chemische stof dopamine niet meer voldoende 

aangemaakt. Een tekort aan dopamine veroorzaakt 

de typische symptomen van Parkinson, zoals stijfheid, 

traagheid en beven.

Wie komt in aanmerking?

Het groepsprogramma richt zich op patiënten in een 

vroege fase van de ziekte van Parkinson. Voor patiënten 

met meer beperkingen is individuele therapie mogelijk.

De revalidatiearts beslist samen met u op de consultatie 

welke therapie voor u het meest geschikt is.

Wat houdt het 
revalidatieprogramma in ?

Het oefenprogramma in groep wordt 3 keer per jaar 

opgestart. Gedurende 12 weken wordt er 2 maal per 

week in groep  getraind.

Ons multidisciplinair team begeleidt uw therapie:

De revalidatiearts geeft informatie over de aandoening 

en de mogelijke gevolgen. 

Kinesitherapeuten en ergotherapeuten tonen aan de 

hand van oefeningen hoe u met uw beperkingen kan 

omgaan. 

De sociaal verpleegkundige bespreekt met u welke 

voorzieningen en aanpassingen nodig zijn om uw 

levensomstandigheden te verbeteren. 

De logopediste informeert u over eventuele slik- en 

spraakproblemen. 

De psychologe is beschikbaar voor extra ondersteuning 

bij het aanvaarden, verwerken en omgaan met de 

gevolgen van de ziekte.

Na het volgen van ons oefenprogramma kan u 1 maal 

per week herhalings- of onderhoudslessen volgen. 

Bij de individuele therapie wordt het behandelplan 

door de revalidatiearts en het team opgesteld in 

functie van uw beperkingen en zorgnood.

Praktisch

 De revalidatiearts beslist na een consultatie of u in 

aanmerking komt voor het programma.

 Revalidatie uren 

Groepssessies: Het oefenprogramma wordt 3 keer 

per jaar opgestart (in januari, april en september) 

en vindt steeds plaats op dinsdag en vrijdag van 16u 

tot 18u gedurende 12 weken. 

Post-Parkinson: Elke maandag om 16u, met 

uitzondering van de zomervakantie. 

Individuele therapie: Van maandag tot vrijdag: 

van 8u tot 16u. De uren en frequentie van 

de behandeling worden in overleg met de 

revalidatiearts en het team afgesproken.

 Contact 

Secretariaat revalidatie  

(voor afspraken bij de artsen) 

014 57 70 35 

 

Therapeuten parkinsonrevalidatie  

(voor vragen of afspraken voor oefensessies) 

014 57 77 81

 Verantwoordelijke revalidatiearts 

Dr. Joke Uijttewaal

Parkinsonrevalidatie

In februari 2016 wonnen we met het parkinsonteam 

een wedstrijd van het Ondersteunings- en 

Kenniscentrum Ergotherapie en werd de Parkinson 

Revalidatie voorgesteld op een internationaal 

congres in het Ierse Galway.
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Het gebeurt vaak dat patiënten na hun 

revalidatieperiode nog concrete probleemsituaties 

tegenkomen in het dagelijks leven ten gevolge van 

cognitieve restletsels. Het gaat hier dan vaak om 

aanpassingsmoeilijkheden in de leefomgeving, 

activatieproblemen, moeilijkheden in het vinden van 

structuur, moeilijkheden in het aanleren van nieuwe 

activiteiten, … 

Voor deze patiënten en hun zorgomgeving 

kan cognitieve therapie opgestart worden. We 

benadrukken hier dat het niet gaat om oefentherapie 

(bv. geheugentraining, concentratieoefeningen, …) 

maar eerder een actieve zoektocht is naar gepaste 

leerstrategieën en compensaties voor dagelijkse 

problemen of ondersteuning in het aangaan van 

nieuwe uitdagingen.

Wie komt in aanmerking?

U komt in aanmerking indien u lijdt aan één van 

volgende aandoeningen :

 Herseninfarct of hersenbloeding

 Letsels ter hoogte van de hersenen na een ongeval

Wat houdt het 
revalidatieprogramma in?

Cognitieve therapie richt zich op het trainen van 

cognitieve, verstandelijke vaardigheden, die ten 

gevolge van het hersenletsel beperkt, veranderd of 

verdwenen zijn. Doel van de therapie is het verbeteren 

van de vaardigheden om alledaagse handelingen weer 

te kunnen uitvoeren. De therapie bevat het opnieuw 

leren van vaardigheden, het leren om strategieën 

toe te passen en het leren gebruik te maken van 

hulpmiddelen in het dagelijkse leven.

De cognitieve therapie is een individueel programma 

tijdens de revalidatieperiode. Er wordt gewerkt 

op volgende domeinen : ADL, IADL, dagbesteding, 

communicatie, ziekte-inzicht, educatie familie en 

naasten, ondersteuning in organisatie van begeleiding, 

mantelzorg en werkhervatting.

Tijdens de ambulante revalidatie staat de cognitieve 

revalidatietherapie in teken van groepstherapie. Dit 

betreft een 20 weken programma waar in niet al te 

grote groep intensief geoefend wordt aan volgende 

thema’s : inzicht verwerven in de gevolgen van een 

hersenletsel, omgaan met concentratieproblemen, 

leren van geheugenstrategieën, omgaan met 

plannings- en structuratieproblemen, omgaan met 

vermoeidheid, omgaan met moeilijke momenten, 

omgaan met emoties, re-integratie, familie-

educatie. De groepsdynamiek creëert een veilige 

omgeving waarin lotgenoten elkaar kunnen vinden 

en moeilijke thema’s bespreekbaar worden. Buiten 

groepsgesprekken worden er ook projecten uitgewerkt 

in groep.

Praktisch 

 U dient verwezen te worden door een arts.

 Revalidatie uren:  

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u op afspraak

 Contact 

Secretariaat revalidatie  

(voor afspraken bij de artsen) 

014 57 70 35 

 

Therapeuten cognitieve revalidatie  

(voor vragen of afspraken voor oefensessies) 

014 57 70 89

 Verantwoordelijke revalidatiearts 

Dr. Joke Uijttewaal

Cognitieve revalidatie 
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Wie komt in aanmerking?

Op de afdeling orthopedische revalidatie 

behandelen we patiënten met stoornissen aan het 

bewegingsstelsel zoals: 

 Knie- of heupprothese

 Schouderaandoeningen

 Breuken na een val of ongeval

 Zenuwletsels

 Spier- en peesletsels

 Sportletsels

 Gewrichtsproblemen

Wat houdt het 
revalidatieprogramma in?

Afhankelijk van uw aandoening en zorgnood zullen 

verschillende leden van het team uw behandeling 

begeleiden. Bij de start worden een aantal 

onderzoeken en testen afgenomen van waaruit uw 

behandelplan wordt opgesteld. Samen met u worden 

doelstellingen bepaald.

De behandeling wordt zo snel mogelijk opgestart, 

meestal reeds tijdens de hospitalisatie. Deze kan verder 

gezet worden na uw ontslag in het ziekenhuis, op 

ambulante basis. 

Tijdens de wekelijkse teamvergaderingen wordt de 

evolutie besproken met de revalidatiearts en wordt er 

nagegaan in hoeverre de doelstellingen behaald zijn en 

of deze moeten bijgesteld worden.  

Het multidisciplinair team bestaat uit de 
volgende disciplines: 

 Artsen fysische geneeskunde en revalidatie 

 Kinesitherapeuten 

 Ergotherapeuten 

 Logopedisten

 Psychologen

 Sociale dienst 

 Orthopedisch technieker

 Secretariaat

Praktisch  

 Revalidatie uren 

Van maandag tot vrijdag: van 8u tot 16u 

De volledige duur van uw therapie zal ongeveer 

1 tot 2 uur in beslag nemen, afhankelijk van de 

aandoening en de goedkeuring voor revalidatie. 

 

De frequentie van de behandeling wordt in overleg 

met de revalidatiearts en het team afgesproken.

Tijdens uw opname of consultatie bij de artsen zal 

er afgesproken worden op welke uren de ambulante 

therapie zal plaatsvinden en of er taxivervoer moet 

of kan aangevraagd worden. 

 Contact 

Secretariaat revalidatie  

(voor afspraken bij de artsen) 

014 57 70 35 

 

Therapeuten orthopedische revalidatie  

(voor vragen of afspraken voor oefensessies) 

014 57 70 88

 Verantwoordelijke revalidatieartsen 

Dr. Tine Logghe 

Dr. Jens Van Akeleyen

Orthopedische revalidatie
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In het Sint-Dimpna Ziekenhuis in Geel loopt al jaren 

een kwaliteitsprogramma waarin specialisten en 

diverse disciplines samenwerken om uw hospitalisatie 

en revalidatie na een knie- of heupprothese zo gunstig 

mogelijk te laten verlopen. Door intensief samen te 

werken met alle disciplines kunnen we er voor zorgen 

dat het resultaat van de operatie optimaal is. 

Wie komt in aanmerking?

 U heeft een knie- of heupprothese gekregen. 

 U kan bij ons ook revalidatie volgen als u een knie- 

of heupprothese heeft laten plaatsen in een ander 

ziekenhuis.

Wat houdt het 
revalidatieprogramma in?

Op de infonamiddag vóór de operatie wordt 

uitleg gegeven over alle aspecten van de ingreep. 

De anesthesist, de orthopedisch chirurg, de 

verpleegkundige, de kinesitherapeut en de sociale 

assistente brengen u op de hoogte van de soorten 

prothesen, de verdoving, de operatie en de revalidatie, 

de opnameduur, de nood aan hulpmiddelen en aan 

nazorg.

Na de uitlegsessies worden enkele oefeningen 

aangeleerd, zodat deze vlotter verlopen en u zich 

zekerder zal voelen na de operatie.

In een uitgebreide brochure kan u alle belangrijke 

aspecten rond de operatie en revalidatie eens rustig 

nalezen. Deze brochure wordt u aangeboden op de 

infonamiddag. Indien u echt niet kan aanwezig zijn op 

deze infonamiddag, krijgt u deze brochure tijdens uw 

opname.

Tijdens uw hospitalisatie wordt vanaf de eerste 

dag na de operatie gestart met oefenen. De 

oefeningen worden geleidelijk aan opgedreven. De 

ergotherapeut komt u praktische uitleg geven over 

hoe u de activiteiten van het dagelijks leven (wassen, 

aankleden, in-en uit bed stappen,…) op de beste 

manier kan doen zodat u zo zelfstandig mogelijk blijft. 

Voor mensen die nood hebben aan een langere 

opname in het ziekenhuis, is het mogelijk op 

doktersadvies nog enkele weken op de Sp-dienst te 

revalideren.

Na het ontslag uit het ziekenhuis kan u in het 

ziekenhuis verder komen oefenen. Een team van 

kinesitherapeuten, ergotherapeuten en artsen zal uw 

behandeling verder opvolgen en begeleiden. 

Praktisch 

 De infosessie gaat door op donderdagnamiddag, 

om de twee weken, vanaf 13u. Vanzelfsprekend is 

uw partner of iemand van uw familie/kennissen ook 

welkom op deze infonamiddag.

 Revalidatie uren 

Van maandag tot vrijdag: van 8u tot 16u op afspraak 

 

De frequentie van de behandeling wordt in overleg 

met de revalidatiearts en het team afgesproken. 

Tijdens uw opname of consultatie bij de artsen zal 

er afgesproken worden op welke uren de ambulante 

therapie zal plaatsvinden en of er taxivervoer moet 

aangevraagd worden.

 Contact 

Secretariaat revalidatie  

(voor afspraken bij de revalidatieartsen) 

014 57 70 35 

 

Therapeuten revalidatie  

(voor vragen of afspraken voor oefensessies) 

014 57 70 88

 Verantwoordelijke revalidatiearts 

Dr. Tine Logghe

Revalidatie na knie- of heupprothese 
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De schouder is het meest beweeglijke gewricht in het 

lichaam. Deze grote beweeglijkheid maakt de schouder 

echter extra gevoelig voor kwetsuren en instabiliteit.

Voor een optimale werking van de schouder moeten 

ook de wervelkolom, het schouderblad en alle spieren 

errond goed werken.  

De revalidatie bij schouderproblemen is dan ook 

dikwijls intensief en vergt een gespecialiseerde aanpak.

Wie komt in aanmerking?

 Bij schouderaandoeningen zoals verkalkingen, 

peesontsteking, peesscheur, frozen shoulder, 

zenuwletsel of instabiliteit.

 Na een operatie aan de schouder zoals een 

decompressie, peesherstel of schouderprothese.

 

Wat houdt het 
revalidatieprogramma in?

Afhankelijk van het probleem waarvoor u komt 

revalideren, wordt een individueel oefenprogramma 

opgesteld. U wordt bij de oefeningen begeleid door 

een kinesitherapeut en  een ergotherapeut. Wekelijks 

is er overleg met de revalidatiearts die de evolutie en 

therapie mee opvolgt en coördineert.

De voornaamste doelstellingen van het programma 

zijn: 

 verminderen van pijn en zwelling

 verbeteren van de beweeglijkheid

 verbeteren van de spierkracht van de volledige 

schoudergordel

 verbeteren van de functionaliteit

 verbeteren van de proprioceptie of coördinatie

Praktisch  

  Indien u wenst te starten met schouderrevalidatie, 

maakt u eerst een afspraak met een van de 

revalidatieartsen. Indien u geopereerd bent 

in het ziekenhuis, dan is uw dossier tijdens de 

hospitalisatie in orde gebracht en mag u direct een 

afspraak maken met de therapeuten.

 Revalidatie uren 

Van maandag tot vrijdag: van 8u tot 16u op afspraak

 Contact 

Secretariaat revalidatie  

(voor afspraken bij de artsen) 

014 57 70 35 

 

Therapeuten schouderrevalidatie  

(voor vragen of afspraken voor oefensessies) 

014 57 70 88

 Verantwoordelijke revalidatiearts 

Dr. Tine Logghe

Schouderrevalidatie

29Revalidatiecentrum 
Kempen

Aanbod  
revalidatieprogramma’s



Een amputatie is een zeer ingrijpende gebeurtenis 

als gevolg van een ongeval, ziekte (vernauwing 

of afsluiting van een bloedvat, tumor of infectie, 

verbranding of bevriezing) welke een belangrijke 

invloed kan hebben op uw dagelijkse mobiliteit en 

algemeen functioneren.

Wie komt in aanmerking?

Patiënten die een amputatie (een teen, een voet, 

een been, een vinger, een hand, een arm of een deel 

van genoemde ledematen) hebben ondergaan en die 

gemotiveerd zijn om met hun (tijdelijke) beperkingen 

te leren omgaan al dan niet met behulp van een 

prothese.

Wat houdt de behandeling in?

Onmiddellijk na de amputatie, na chirurgisch overleg, 

begint u al in het ziekenhuis met de revalidatie. 

Deze periode is gericht op het herstel van de wonde 

en het herstel van de functie in het geamputeerde 

lichaamsdeel en behoud of versterking van de 

overblijvende ledematen. . De revalidatiearts bekijkt 

samen met het revalidatieteam welk oefenprogramma 

het meest geschikt is voor u.

In samenspraak met de chirurg, revalidatiearts, 

therapeuten en orthopedisch technieker zal er bekeken 

worden wanneer de tijd rijp is voor een prothese en 

welke prothese voor u de beste keuze is.

Indien herstel thuis niet onmiddellijk mogelijk is, kan 

een verblijf op de Sp-dienst aangevraagd worden. 

Tijdens de opname op de Sp-dienst gaat de revalidatie 

verder en krijgt u de kans om verder aan te sterken.

Na de gehospitaliseerde periode kan u ambulant 

verder revalideren.

Het oefenprogramma is een individueel programma 

waarbij u wordt behandeld door een kinesitherapeut, 

ergotherapeut en/of een psycholoog. 

Praktisch

 U dient verwezen te worden door een arts.

 Revalidatie uren:   

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u op afspraak

 Contact 

Secretariaat revalidatie  

(voor afspraken bij de artsen) 

014 57 70 35 

 

Therapeuten amputatie revalidatie  

(voor vragen of afspraken voor oefensessies) 

014 57 77 81

 Verantwoordelijke revalidatiearts 

Dr. Jens Van Akeleyen

Revalidatie na amputatie
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Rug- en nekrevalidatie is een efficiënte behandeling van langdurige rug- en nekklachten volgens de meest recente 

wetenschappelijke inzichten. De revalidatie heeft als doelstelling de pijn te verminderen en het functioneren in het 

dagelijkse leven en/of op het werk te verbeteren. Daarbij wordt ook gestreefd naar het verkleinen van het risico op 

herval.

Rug- en nekrevalidatie

Wie komt in aanmerking?

 Mensen met langdurige (chronische) of steeds 

terugkerende rug- of nekpijn.

 Binnen de 3 maand na een operatie aan de rug of 

nek.

 Na een whiplash.

 Bij rug- of nekbelastend werk.

Wat houdt het 
revalidatieprogramma in?

Het programma bestaat uit 36 sessies van 2 uur 

waarbij u 2x/week komt revalideren.

U wordt vanuit verschillende invalshoeken 

(multidisciplinair) bijgestaan door een arts, 

kinesitherapeut, ergotherapeut/ergonoom en 

psycholoog. Het grootste deel van de tijd echter zal u 

zelf een actieve rol vervullen in het revalidatieproces.

Algemene conditietraining:  
na het afnemen van een inspanningstest wordt er 

geoefend onder hartslagcontrole om uw conditie 

geleidelijk aan terug te verbeteren.

Stabilisatieoefeningen:  
bij deze oefeningen worden vooral de kleine spieren 

getraind die ervoor zorgen dat de rug en nek beter 

ondersteund worden. Zo krijgt de wervelkolom meer 

stabiliteit.

Trainen rompmusculatuur:  
met aangepaste apparatuur (David Back) worden ook 

de grotere buik- en rugspieren getraind. Vooraf vindt 

er een uitgebreide testing plaats om het oefenniveau 

te bepalen. Deze toestellen worden ingesteld op maat 

van de patiënt en het juiste oefenritme wordt op een 

computerscherm aangegeven.
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Lessen Ergonomie:  
in kleine groepjes wordt advies gegeven om uw rug 

of nek minder te belasten tijdens activiteiten van het 

dagelijkse leven zoals zitten, staan, liggen, sport of 

(huishoudelijk) werk. Verschillende hulpmiddelen 

worden gedemonstreerd en kunnen thuis 

uitgeprobeerd worden.  

Ook is er de mogelijkheid tot individueel ergonomisch 

advies met betrekking tot werk, hobby’s, … 

Psychologische begeleiding:  
aan de hand van verschillende vragenlijsten wordt 

de pijnbeleving van de patiënt gemeten en de 

weerslag hiervan op het dagelijks functioneren. 

Ook psychosociale factoren, die het herstel kunnen 

belemmeren, trachten we hierbij op te sporen. 

Chronische pijn kan immers een invloed hebben op 

zowel mentaal als emotioneel vlak. Met behulp van 

een infosessie en eventueel een individuele consultatie 

bij de psychologe trachten we deze vicieuze cirkel te 

doorbreken.

Na het revalidatieprogramma moeten de aangeleerde 

principes en oefentherapie thuis verder gezet 

worden, eventueel in combinatie met een aangepast 

programma in de fitness of bij een kinesitherapeut. 

Dit om de bereikte doelen niet verloren te laten gaan. 

Motivatie van de patiënt is essentieel in het succesvol 

afwerken van het programma en om verbetering op 

lange termijn te behouden!

 

LET WEL:

U kan dit programma slechts één maal volgen. Eens 

gestart, dient u het programma binnen de 6 maanden 

af te ronden. Een begin- en eindevaluatie zijn verplicht.

Indien u wordt geopereerd aan uw rug of nek, kan u 

het programma een 2e maal volgen, op voorwaarde 

dat u de revalidatie start binnen de 3 maand na de 

operatie.

Onder bepaalde voorwaarden is er een tussenkomst via 

het Fonds Voor Beroepsziekten. De aanvraag hiervoor 

dient te gebeuren door de arbeidsgeneesheer van uw 

werk.

Praktisch  

 U dient vooraf op raadpleging te komen bij een 

arts fysische geneeskunde en revalidatie die zal 

nagaan of u in aanmerking komt voor de rug- of 

nekrevalidatie.

 Revalidatie uren 

Van maandag tot vrijdag: van 8u tot 16u 

Op dinsdag en donderdag: van 8u tot 19u  

(let wel, na 16u is er een wachtlijst)  

  

 Contact 

Secretariaat revalidatie  

(voor afspraken bij de artsen) 

014 57 70 35 

 

Therapeuten rug- en nekrevalidatie  

(voor vragen of afspraken voor oefensessies) 

014 57 71 35

 Verantwoordelijke revalidatieartsen 

Dr. Tine Logghe 

Dr. Joke Uijttewaal 

Dr. Jens Van Akeleyen
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Recent onderzoek heeft aangetoond dat hartpatiënten 

die cardiale revalidatie volgen 20 tot 30% minder kans 

hebben op overlijden. Daarnaast is er een duidelijke 

afname van het risico op een nieuw infarct en van het 

aantal heelkundige ingrepen aan het hart.

De echte winst door hartrevalidatie wordt evenwel 

geboekt op het vlak van een betere levenskwaliteit 

door een duidelijke verbetering van de fysieke 

mogelijkheden.

Wie komt in aanmerking?

 U heeft een risico om hartproblemen te 

ontwikkelen.

 U heeft een hartinfarct gehad of u heeft hartfalen.

 U heeft een ingreep aan uw hart ondergaan 

zoals een stent, klep, pacemaker, defibrillator of 

overbruggingen (CABG).

 U heeft een harttransplantatie gehad of u staat op 

de wachtlijst voor een harttransplantatie.

Wat houdt het 
revalidatieprogramma in?

Startfase: DAGCARDIO 

Driemaal per week wordt er individueel geoefend op 

de meest moderne cardiofitness-apparatuur gedurende 

ongeveer 1 uur. Uw oefenprogramma wordt opgestart 

aan de hand van de door u behaalde resultaten tijdens 

een inspanningsproef bij de cardioloog. Gedurende 

uw oefensessies wordt u begeleid door een team van 

ervaren kinesitherapeuten. Uw hartslag en bloeddruk 

worden opgevolgd. Lichamelijke klachten kan u steeds 

melden aan de kinesitherapeut. Bij ernstige klachten 

verwittigt de kinesitherapeut steeds de revalidatiearts 

of uw behandelend cardioloog. 

Revalidatie binnen de dagcardio neemt ongeveer 3 tot 

4 maanden in beslag.

Onderhoudsfase: AVONDCARDIO 

Indien u na het individueel programma wenst verder 

te komen revalideren in groep, dan kan dat tijdens de 

avondsessies.

Praktisch 

 U dient verwezen te worden door een cardioloog 

van het Sint-Dimpna ziekenhuis Geel. 

Indien u omwille van uw hartproblemen nog 

nooit in ons ziekenhuis bent geweest, vragen wij 

u eerst een éénmalige afspraak te maken bij onze 

cardiologen zodat we altijd zicht hebben op uw 

dossier bij eventuele problemen.

 Revalidatie uren 

Startfase: dagcardio 

op maandag, woensdag en vrijdag 

van 8u tot 10u30 en van 12u30 tot 16u op afspraak 

 

Onderhoudsfase: avondcardio 

Op maandag, woensdag en vrijdag 

van 16u tot 19u op afspraak

 Contact 

Secretariaat revalidatie  

(voor afspraken bij de artsen) 

014 57 70 35 

 

Therapeuten hartrevalidatie  

(voor vragen of afspraken voor oefensessies) 

014 57 77 81

 Verantwoordelijke revalidatiearts 

Dr. Tine Logghe

Hartrevalidatie 
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Longrevalidatie
Een longziekte is vaak meer dan alleen een 

longaandoening. Meestal worden de algemene 

conditie en de spierfuncties ook aangetast. Frequente 

opstoten van de longaandoening, een verblijf in het 

ziekenhuis of een andere periode van immobilisatie 

kunnen dit proces nog versnellen. 

Het revalidatieprogramma komt  hieraan 

tegemoet. We willen ervoor zorgen dat u weer beter 

functioneert in het dagelijks leven. 

Ook zult u na de revalidatie beter de ziekte kunnen 

beheersen. 

Wie komt in aanmerking?

U hebt COPD of astma en dit hindert u in het dagelijks 

leven.

Wat houdt het 
revalidatieprogramma in?

In grote lijnen bestaat dit programma uit actieve 

oefeningen en ademhalingskinesitherapie.

Daarnaast krijgt u nog ergotherapeutische richtlijnen.

Kinesitherapie

Het revalidatieprogramma wordt afgestemd 

op de individuele vragen van de patiënt en de 

longarts. Het behandelteam legt samen met de 

patiënt een behandelplan vast. Zo krijgt elke patiënt 

een oefenprogramma op maat met eventuele 

ademhalingsoefeningen.

Tijdens de training controleert de kinesitherapeut 

een aantal functies zoals hartritme, zuurstofgehalte, 

kortademigheid en vermoeidheid. Dit is nodig om 

de intensiteit van de training en de duur van de 

oefeningen in iedere sessie te kunnen aanpassen.

Zo nodig wordt een programma opgestart om de 

ademhalingsspieren of andere spiergroepen te 

oefenen.

Ergotherapie
Aan de hand van vragenlijsten wordt besproken 

bij welke activiteiten van het dagelijks leven er 

moeilijkheden ondervonden worden. 

We gaan samen op zoek naar aanpassingen voor deze 

situaties. 

Regelmatig overlopen we de vragenlijsten zodat we 

als revalidatieteam de behandeling tijdig kunnen 

bijsturen en de knelpunten aanpakken. Een les rond 

energiesparende tips is voorzien in het programma.

Praktisch 
 U dient verwezen te worden door een longarts. 

 

U dient een afspraak te maken bij de revalidatiearts 

om de revalidatie te kunnen opstarten.

 Revalidatie uren 

Maandag, dinsdag en donderdag, 

telkens van 12u30 tot 16u 

 

U dient minimaal 2 maal per week te komen 

revalideren.

 Contact 

Secretariaat revalidatie  

(voor afspraken bij de revalidatiearts) 

014 57 70 35 

 

Therapeuten longrevalidatie  

(voor vragen of afspraken voor oefensessies) 

014 57 70 88

 Verantwoordelijke revalidatiearts 

Dr. Jens Van Akeleyen
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Overgewicht geeft aanleiding tot veel lichamelijke 

klachten en problemen die zelfs levensbedreigend 

kunnen zijn zoals hart– en vaatziekten, beroerte, 

diabetes, gewrichtspijn.

Behalve deze lichamelijke klachten kan overgewicht 

ook leiden tot tal van psychische en sociale problemen. 

Mensen die een maagverkleiningsoperatie of gastric 

bypass ondergaan, verliezen vaak snel gewicht, maar 

jammer genoeg ook spiermassa. 

De obesitasrevalidatie helpt om de spierkracht en de 

conditie te verbeteren. Bovendien zal het bekomen 

gewichtsverlies beter behouden blijven.

Wie komt in aanmerking?

 Patiënten die een conservatieve behandeling 

(zonder operatie) volgen om het overgewicht te 

verminderen.

 4 à 6 weken na een maagverkleining of gastric 

bypass operatie

Wat houdt het 
revalidatieprogramma in?

Het oefenprogramma bestaat uit 24 trainingssessies 

(ongeveer 3 maanden) die 2 maal per week 

plaatsvinden. Deze oefeningen worden steeds begeleid 

door een kinesitherapeut.

Wekelijks zal ook het gewicht gecontroleerd worden.

Bij aanvang van het programma worden enkele 

testen afgenomen. Zo kan er gewerkt worden met 

een individueel trainingsprogramma dat stapsgewijs 

opgebouwd wordt.

Op het einde van het programma worden deze testen 

herhaald om de evolutie te kunnen volgen.

Een trainingssessie duurt 1,5 uur en is opgebouwd uit:

 Conditietraining met een hartslagmeter op 

verschillende toestellen zoals fiets, step, loopband, 

walker, roeitoestel en een armergometer.

 Krachttraining waarbij we verschillende 

spiergroepen (been-, arm- en rompspieren) gaan 

versterken.

Praktisch 

 Patiënten die een maagoperatie ondergaan 

hebben, mogen ongeveer 6 weken na de operatie 

starten met het oefenprogramma. Eén maand na 

uw operatie neemt u contact met de therapeuten 

om een eerste afspraak vast te leggen. 

Indien u niet geopereerd bent, mag u direct contact 

opnemen met de therapeuten.

 Revalidatie uren 

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u op afspraak 

2x per week gedurende 1,5 uur

 Contact 

Secretariaat revalidatie 

(voor afspraken bij de artsen) 

014 57 70 35 

 

Therapeuten obesitas revalidatie  

(voor vragen of afspraken voor oefensessies) 

014 57 70 88

 Verantwoordelijke revalidatiearts 

Dr. Tine Logghe

Obesitasrevalidatie 
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Vaak blijven patiënten na hun behandeling geconfronteerd met langdurige of blijvende problemen zoals 

vermoeidheid, angsten, sociale of relationele problemen welke het gevolg zijn van hun ziekte of behandeling.

Dit heeft gevolgen op de levenskwaliteit en bemoeilijkt de re-integratie in het gewone leven.

Het programma kan helpen de draad sneller weer op te nemen en het functioneren op zowel lichamelijk als 

psychosociaal vlak te verbeteren.

                       

Oncologische revalidatie
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Wie komt in aanmerking?

 U hebt een bepaalde vorm van kanker gehad en 

radiotherapie en/of chemotherapie beëindigd

 U bent minimum 18 jaar

 U heeft last van lichamelijke beperkingen zoals 

vermoeidheid, minder lang activiteiten kunnen 

uitvoeren en/of psychosociale beperkingen zoals bv. 

angst, depressie, nervositeit, onzekerheid, slecht 

slapen, concentratieproblemen

 U bent gemotiveerd (en in de mogelijkheid) om het 

volledige programma in groep mee te volgen

 

Wie komt niet in aanmerking?

 U hebt ernstige lichamelijke risico’s door kanker, 

cardiale, orthopedische of reumatologische 

problemen

 U hebt ernstige stoornissen in geheugen, aandacht 

of psychisch functioneren

 U bent nog afhankelijk van hulp van derden

 U hebt het chronische vermoeidheidssyndroom 

(CVS) of fibromyalgie 

 U staat onder antibioticatherapie of heeft een sterk 

afwijkend bloedonderzoek (bloedplaatjes of witte 

bloedcellen) 

Wat houdt het 
revalidatieprogramma in?

Het programma bestaat uit een praktisch deel 

(fysieke reconditionering) en een theoretisch deel 

(psychosociale themasessies).

Door fysieke training zal gedurende twaalf 

weken gewerkt worden om de vermoeidheid te 

verminderen en de conditie te verbeteren. Onder 

kinesitherapeutische begeleiding zal tweemaal per 

week geoefend worden om naast uithouding, ook 

kracht, coördinatie, evenwicht, lenigheid en relaxatie 

te verbeteren.

Hoewel er gezamenlijk geoefend wordt (maximaal 

10 personen), oefent iedere patiënt op eigen niveau 

waarbij ook rekening gehouden wordt met eventuele 

individuele fysieke beperkingen.

Bij aanvang en op het einde worden verschillende 

conditionele parameters bepaald, zodat er gewerkt 

kan worden met een individueel trainingsprogramma 

dat stapsgewijs opgebouwd wordt en de evolutie kan 

bepaald worden.

Het groepseffect bevordert het sociaal contact en 

mogelijk ook het psychisch welzijn door onderlinge 

uitwisseling van ervaringen met lotgenoten.

Tijdens het programma vinden er een zestal 

tweewekelijkse informatieve bijeenkomsten 

plaats welke gericht zijn op het verwerken van de 

ziekte, het vergroten van het zelfvertrouwen en de 

zelfstandigheid. Hierbij komen verschillende thema’s 

in relatie tot kanker aan bod zoals huidverzorging, 

voeding, slaap, lichaamstraining, omgaan met 

emoties, intimiteit… Deze bijeenkomsten fungeren ook 

als groepsgesprekken en lotgenotencontact waarbij de 

partners vanzelfsprekend ook welkom zijn.

  

Praktisch 

 U dient vooraf op raadpleging bij de revalidatiearts 

te komen. Die zal nagaan of u in aanmerking komt 

voor het oncologisch revalidatieprogramma.

 Revalidatie uren 

Driemaal per jaar start er een nieuwe groep: in 

januari, april en september. 

Het revalidatieprogramma duurt 3 maanden.  

 

De praktische oefensessies gaan door op dinsdag en 

donderdag van 16u tot 17u30.   

 

De data van de theoretische sessies worden 

meegedeeld bij de start van het programma.

 Contact 

Secretariaat revalidatie  

(voor afspraken bij de artsen) 

014 57 70 35 

 

Therapeuten oncologische revalidatie  

(voor vragen of afspraken voor oefensessies) 

014 57 70 88

 Verantwoordelijke revalidatiearts 

Dr. Jens Van Akeleyen
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Lymfedrainage

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit 

vocht bevindt zich in en rond alle lichaamscellen en 

weefsels.

Het lymfestelsel (lymfevaten en lymfeknopen) speelt 

hierbij een belangrijke rol. In het lymfestelsel wordt 

namelijk eiwitrijk weefselvocht (of lymfe) vervoerd. De 

lymfe heeft een zuiverende en drainerende rol zoals 

het verwijderen van afvalstoffen en bacteriën. Wanneer 

het lymfestelsel onvoldoende functioneert, kan er 

opstapeling van vocht of oedeem ontstaan.

Wie komt in aanmerking?
Patiënten met lymfoedeem komen in aanmerking voor 

deze behandeling. Lymfoedeem kan congenitaal of 

aangeboren zijn, maar kan ook ontstaan na chirurgisch 

verwijderen van lymfeklieren (vaak oncologisch) of na 

een trauma.

Wat houdt de behandeling in?
Manuele lymfedrainage
Dit is een vorm van massage, die de lymfestroom 

stimuleert. Met specifieke handgrepen wordt zachte 

druk uitgeoefend op de lymfevaten- en klieren.  

Hierdoor wordt het lymfesysteem geactiveerd en zal de 

zwelling verminderen.

Pneumatische compressietherapie
Dit is het draineren met behulp van een elektrische 

pomp met drukmouw. Deze bestaat uit verscheidene 

compartimenten die opeenvolgend worden 

opgeblazen. Zo wordt de lymfe opwaarts gestuurd. 

Bandageren
Na manuele lymfedrainage en/of pneumatische 

compressietherapie wordt de patiënt gewindeld in 

verschillende lagen met watten en niet-elastisch 

verband. De windels worden dag en nacht 

aangehouden. Het aanbrengen hiervan geeft een 

toename van de weefseldruk. Hierdoor wordt 

verhinderd dat het vocht zich dadelijk weer opstapelt 

in de weefsels na het beëindigen van de manuele 

lymfedrainage. Deze behandelingen kunnen zowel 

ambulant gebeuren als tijdens een opname in het 

ziekenhuis. De periode van bandageren varieert 

meestal van enkele dagen tot enkele weken.
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Drukkous/-mouw
Indien nodig kan, al dan niet na een periode van 

bandageren,  een drukkous of –mouw op maat worden 

aangemaakt via de bandagist om het resultaat van de 

behandelingen te bestendigen.

Praktisch 

 U dient verwezen te worden door een arts.

 Revalidatie uren 

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u op afspraak

 Contact 

Secretariaat revalidatie  

(voor afspraken bij de artsen) 

014 57 70 35 

 

Therapeuten dienst lymfedrainage  

(voor vragen of afspraken lymfedrainage) 

014 57 70 86

 Verantwoordelijke revalidatiearts 

Dr. Jens Van Akeleyen
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Bekkenbodemreëducatie is een verzamelnaam 

voor verschillende kinesitherapeutische technieken 

die gebruikt worden om problemen van de 

bekkenbodemspieren te behandelen. Het is een vorm 

van trainen om de bekkenbodemspieren beter te  

beheersen, versterken of ontspannen.

De bekkenbodemspieren hebben 3 belangrijke functies:

 Steunfunctie: ondersteunen van de blaas, 

baarmoeder en darmen om verzakkingen te 

voorkomen

 Sluitfunctie: ophouden van urine en stoelgang

 Seksuele functie: bekkenbodemspiercontracties 

verhogen de doorbloeding in de geslachtsorganen

Wie komt in aanmerking?

 Zowel mannen als vrouwen in alle 

leeftijdscategorieën

 Urologische indicaties: urineverlies, frequente 

aandrang, verzakking blaas, postoperatieve klachten 

na prostatectomie,…

 Gynaecologische indicaties: verzakking van de 

baarmoeder, na de bevalling, …

 Gastro-enterologische indicaties: verzakking van de 

darmen, stoelgangverlies, moeilijk windjes kunnen 

ophouden, chronische obstipatie, …

 Seksuele indicaties: vaginisme en dyspareunie

Wat houdt de behandeling in?

De behandeling houdt eerst en vooral een evaluatie 

van de bekkenbodemspieren in (kracht, uithouding, 

ontspanning).

Nadien wordt een behandelplan opgesteld:

 Bekkenbodemspiertraining: bewustwording van de 

spieren en leren aanspannen en ontspannen van de 

bekkenbodemspieren

 Blaastraining, toiletgedrag en drinkadvies

 Eventueel gebruik van biofeedback of 

elektrostimulatie

 Thuisoefenprogramma

De bekkenbodemtraining kan tot goede resultaten 

leiden, mits:

 Een goede motivatie van de patiënt

 Degelijke info en begeleiding van de kinesitherapeut 

naar de patiënt

 Een goede samenwerking en vertrouwensrelatie 

tussen therapeut en patiënt

 Therapietrouw en het volgen van een 

thuisoefenprogramma

Praktisch 

 U dient verwezen te worden door een arts.

 Revalidatie uren:   

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u op afspraak

 Contact 

Therapeuten revalidatie  

(voor vragen of afspraken voor oefensessies) 

014 57 70 86

 Verantwoordelijke revalidatiearts 

Dr. Jens Van Akeleyen

Bekkenbodemreëducatie
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Een zwangerschap en bevalling vragen veel van 

uw lichaam. Veel vrouwen hebben tijdens de 

zwangerschap of na de bevalling problemen met de 

blaas of de bekkenbodemspieren. 

De bekkenbodem- en buikspieren zijn vaak verzwakt, 

wat kan leiden tot rug- of incontinentieproblemen. Dit 

geeft ongewild urineverlies (bv. bij hoesten, niezen, 

lopen of springen), niet lang kunnen wachten om te 

plassen,…

Wie komt in aanmerking?

 Elke vrouw die bevallen is, heeft baat bij het volgen 

van postnatale oefeningen om incontinentie 

problemen op latere leeftijd te vermijden.

 Bij incontinentieproblemen of bekkeninstabiliteit.

Wat houdt de behandeling in?

Postnatale oefeningen en babymassage
1. Tijdens uw verblijf op materniteit, na de bevalling, 

kan de kinesist bij u langskomen om de eerste uitleg 

te geven over de bekkenbodemspieren. Zij kan u 

ook tips geven om eventuele klachten te verhelpen 

of voorkomen. U krijgt ook been– en circulatie-

oefeningen en de eerste lichte oefeningen voor de 

bekkenbodem en buikspieren.

2. Postnatale oefeningen en babymassage 

kunnen gestart worden vanaf 4 à 6 weken na de 

bevalling. In 6 groepslessen worden postnatale 

oefeningen gegeven onder begeleiding van een 

kinesitherapeut. De  lessen postnatale bestaan uit 

oefeningen voor bekkenbodemspieren,  buikspieren, 

been– en bilspieren, rug– en schouderspieren en 

houdingscorrectie.

In één van de lessen staan de baby’s centraal en leren 

we u enkele technieken aan voor 

babymassage. Lichamelijk contact is voor baby’s heel 

belangrijk en babymassage heeft een positief effect 

op de ontwikkeling van de baby en de verbondenheid 

tussen ouder en kind.

Pelvische revalidatie
De bekkenbodem is een platte spierplaat die het 

bekken aan de achter- en onderzijde afsluit en die de 

inwendige organen ondersteunt en op hun plaats 

houdt. Deze spieren hebben ook een sluitfunctie, zowel 

voor urine als voor stoelgang. Deze bekkenbodem komt  

tijdens de zwangerschap en gedurende de bevalling 

zwaar onder druk te staan. 

In de pelvische revalidatie worden deze spieren terug 

versterkt en wordt geleerd om ze op het juiste moment 

en op de juiste manier op te spannen of te ontspannen.

Deze therapie gebeurt individueel en op afspraak.

Praktisch 

 U dient verwezen te worden door een arts.

 Revalidatie uren 

Postnatale oefeningen en babymassage: 

De data van de lessen worden kenbaar gemaakt. 

Graag inschrijven op voorhand op het nummer 014 

57 70 86 of tijdens het verblijf op de materniteit. 

 

Pelvische revalidatie: 

Van maandag tot vrijdag: van 8u tot 16u op afspraak

 Contact 

Therapeuten revalidatie  

(voor vragen of afspraken voor oefensessies) 

014 57 70 86

 Verantwoordelijke revalidatiearts 

Dr. Tine Logghe

Kinesitherapie in verloskunde en gynaecologie
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Alle informatie kan u ook vinden op de website van 

het ziekenhuis: www.ziekenhuisgeel.be, deelsite 

Fysische Geneeskunde en Revalidatie.

Contactgegevens

Revalidatiecentrum Kempen 

Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel

J.B. Stessensstraat 2

2440 Geel

Secretariaat revalidatie en consultaties Fysische 

Geneeskunde:

Tel.: 014 57 70 35 

Fax: 014 57 77 35

e-mail: secretariaat.revalidatie@ziekenhuisgeel.be

Praktische informatie dienst revalidatie:

 Zaal E: 014 57 70 88  

(gehospitaliseerde en orthopedische revalidatie)

 Zaal K: 014 57 77 81 (neurologische revalidatie)

 Rug- en nekrevalidatie: 014 57 71 35
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