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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, woensdag en vrijdag, 

telkens van 12u30 tot 16u 

 

 

 

 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

Ziekenhuis Geel
J.B. Stessensstraat 2   |   2440 Geel
014 57 77 77   |   info@ziekenhuisgeel.be
www.ziekenhuisgeel.be



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 noden 
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 over 
energiebesparende maatregelen is 
voorzien in het programma.

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. 

Hoeveel kost de behandeling?
Wij werken voor alle revalidatie 
behandelingen volledig 
geconventioneerd. Dit wil zeggen 
dat wij de standaardtarieven van het 
RIZIV volgen.

Voor meer informatie, kan u contact 
opnemen met uw ziekenfonds of met 
het secretariaat Fysische Geneeskunde 
en Revalidatie.
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