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Praktisch
U dient verwezen te worden
door een arts.
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Therapeuten amputatie revalidatie
(voor vragen of afspraken voor
oefensessies)
014 57 77 81

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
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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.

Hoeveel kost de behandeling?
Wij werken voor alle
revalidatiebehandelingen volledig
geconventioneerd. Dit wil zeggen dat
wij de standaard tarieven 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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