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Revalidatiecentrum 
Kempen

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



Wie komt in aanmerking?
U kan terecht op de neurologische 
revalidatie indien u lijdt aan één van 
volgende aandoeningen:

 Acute neurologische aandoeningen:
 Herseninfarct of hersenbloeding 

(CVA) 
 Letsels ter hoogte van de 

hersenen na een ongeval 
 Operaties ter hoogte van de 

hersenen of het ruggenmerg
 Dwarslaesie (beschadiging 

ruggenmerg)
 Zenuwaandoeningen; zoals 

Guillain-Barré syndroom

 Chronische evoluerende ziekten 
van het centrale zenuwstelsel 

 Multiple sclerose (MS)
 Parkinson
 ALS

Het multidisciplinair team bestaat 
uit de volgende disciplines: 

 Artsen Fysische Geneeskunde en 
Revalidatie 

 Kinesitherapeuten 
 Ergotherapeuten 
 Logopedisten
 Psychologen
 Sociale dienst 
 Orthopedisch technieker
 Secretariaat

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. 

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. 

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.  

Hoeveel kost de behandeling?
Wij werken voor alle revalidatie 
behandelingen 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.

In overleg kunnen wij transport 
voorzien van bij u thuis tot aan de 
revalidatie en terug. Hiervoor zal een 
meerkost worden aangerekend. Deze 
wordt rechtstreeks verrekend op de 
maandelijkse factuur samen met het 
remgeld voor de revalidatie.

Sommige patiënten hebben recht 
om buiten de revalidatie ook nog 
kinesitherapie thuis te krijgen.  
Echter deze kinesitherapie mag nooit 
op dezelfde dag plaatsvinden als de 
therapie op onze afdeling. 
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