
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Ambulante 
revalidatie



Onze afdeling ambulante revalidatie biedt 
multidisciplinaire zorg aan personen om te herstellen 
en te reactiveren na een chirurgische ingreep, een 
ongeval of een andere aandoening die het dagelijks 
functioneren beperkt of onmogelijk maakt.

Het is de bedoeling om terug zelfstandig en pijnvrij te 
kunnen bewegen. Om dit doel te bereiken staat een 
multidisciplinair team voor u klaar.

MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Het team bestaat uit revalidatieartsen, 
kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en 
psychologen.

Elke revalidatie start met een afspraak bij één 
van de revalidatieartsen. Zij bepalen voor welk 
revalidatieprogramma u in aanmerking komt.

Samen met het multidisciplinair team stellen zij voor u 
een behandelplan op en verzorgen zij de opvolging van 
uw traject door een aantal consult momenten.

De kinesitherapeuten binnen ons team richten zich op 
het verbeteren van de motorische functies door middel 
van intensieve oefentherapie. Zij beschikken hiervoor 
over een arsenaal aan technieken en apparatuur.

Onze ergotherapeuten zorgen voor de functionele 
training en de herintegratie in het dagelijks leven.
De oefeningen zijn praktijkgericht. Tijdens uw traject 
worden er ook infosessies georganiseerd in verband 
met ergonomie, ...



Onze logopedisten helpen bij spraak- en 
taalstoornissen, slikproblematiek en het optimaliseren 
of herwinnen van communicatievaardigheden indien 
dit voor u van toepassing is.

Maar onze interventies richten zich niet enkel op 
lichamelijk vlak. De mens wordt in zijn totaliteit 
bekeken vandaar dat binnen de voorziene oefentijd 
ook een gesprek met de psychologe kan gepland 
worden, indien die nood er is.

 AANBOD REVALIDATIEPROGRAMMA’S

• Rug- en nekschool
• Orthopedische revalidatie
• Cardiale revalidatie
• Respiratoire revalidatie
• Neurologische revalidatie
• Onco-move

Bij de start van uw revalidatie bepalen wij samen met 
u uw doelen en leggen deze vast in een individueel 
revalidatieprogramma.

In de loop van uw traject worden de behandelingen 
aangepast in functie van uw veranderde en verbeterde 
conditie.

De intensiteit van uw programma zal zo continu 
aangepast worden aan uw zorgvraag, motivatie en 
belastbaarheid.



REVALIDEREN IS SAMENWERKEN
U mag van ons expertise en vakbekwaamheid 
verwachten. Wij verwachten van u een actieve bijdrage 
en een groot engagement om samen tot een succesvol 
resultaat te komen.

KOSTPRIJS
De kostprijs van de revalidatieverstrekkingen worden 
gerekend aan conventietarief wettelijk bepaald 
door het RIZIV. Er worden geen extra erelonen of 
supplementen aangerekend.

REVALIDATIE ARTSEN
Dr. Rens Busschots
Dr. Leonie Geukens
Dr. Chris Daele

KINESITHERAPEUTEN
Kim Dessers
Etienne M.G. Bosch
Nico Coninx
Mireille Debor
Sara Lanza
Evy Machiels
Lydia Fagard
Els Fermon
Leen Groffils
Phaedra Vandebosch

Vienna Mertens
Ilse Salmon
Lotte Palmers
Wim Paulissen
Conny Proesmans
Nadine Schurmans
Philippe Vandepoel
Karen Vandersteen
Karlijn Van Limpt



ERGOTHERAPEUTEN
Heidi Hex
Annelies Gielen
Belinda Goyen
Rachelle Maesen
Tineke Mercken

Karen Parthoens
Sarah Stassen
Veerle Vandevenne
Nick Van Petegem
Julie Janssen

ERGONOMIE
Rachelle Maesen
Annelies Gielen

Heidi Hex

LOGOPEDIE
Kristel Vanhelden
Nele Cielen

Brenda Jenné

PSYCHOLOGEN
Lief Hoedemakers Katrien Leyssen

DIËTISTE
Annelies Jossels
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PRAKTISCH
Onze revalidatiezaal bevindt zich op de eerste 
verdieping in blok G.

Maak eerst een afspraak bij één van onze 
revalidatieartsen via ons secretariaat of via de centrale 
van het ziekenhuis.

Na dit consult spreek je aan de balie van onze afdeling 
af op welke datum je de revalidatie zal starten of 
telefonisch via het secretariaat.

Indien je verhinderd bent voor een afspraak, geef dan 
even een seintje.

Draag sportieve kledij en aangepast schoeisel. Er zijn 
omkleedruimtes, douches en lockers voorzien.

CONTACT
Secretariaat Revalidatie Tel. 012 39 79 50
Kim Dessers, diensthoofd Tel. 012 39 79 67


