
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Orthopedische 
Revalidatie



Onze orthopedische revalidatie richt zich op de 
behandeling van aandoeningen van het steun- en 
bewegingsapparaat.

U kan bij ons terecht na:

• een orthopedische ingreep
  knieprothese
  heupprothese
  schouderchirurgie
• een trauma of een ongeval
• amputaties onderste/bovenste ledematen
• een acuut weke delen letsel aan
  spieren
  pezen
  ligamenten
  …



DOEL

Het doel van de therapie is de mobiliteit van het 
aangedane gewricht te verbeteren, de pijn te 
verminderen, de belastbaarheid, de coördinatie en het 
uithoudingsvermogen te vergroten en de spierkracht te 
verhogen.

INHOUD

De revalidatie gebeurt multidisciplinair en tijdens 
de eerste sessie wordt een uitgebreide screening 
uitgevoerd. Op basis hiervan worden de doelstellingen 
van de revalidatie bepaald rekening houdend met uw 
specifieke wensen en noden.
Er wordt voor elke patiënt een individueel 
revalidatieprogramma gemaakt. Dit programma 
wordt binnen het team geëvalueerd en bijgestuurd 
waar nodig. In het kader van een goede opvolging is 
eveneens een directe communicatie met de verwijzend 
orthopedisch chirurg voorzien.

Binnen ons therapie aanbod komen volgende 
behandelingen aan bod:
• continue passieve mobilisatie
• analytische oefentherapie
• gangrevalidatie
• isometrische/concentrische/excentrische 

spiertraining
• proprioceptieve oefentherapie
• stabilisatietraining
• functionele training
• oefenen van huishoudelijke activiteiten
• voorbereiding werkhervatting
• …



PRAKTISCH

Onze revalidatiezaal bevindt zich op het eerste verdiep 
in blok G.

Het revalidatieprogramma kan gestart worden op 
doorverwijzing van uw huisarts of orthopedist.
Daarna wordt er een afspraak gemaakt bij één van 
onze revalidatieartsen. 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.

De revalidatie bij ons, kan gelijk lopen met de 
revalidatie bij de privé kinesitherapeut. Let er enkel op 
dat u geen afspraken maakt op dezelfde dag.

Indien u verhinderd bent voor een afspraak, gelieve 
dan tijdig te verwittigen.

Wees op tijd en respecteer begin- en einduur van de 
therapiesessie.

Draag sportieve kledij en aangepast schoeisel bij het 
betreden van de oefenzaal. Er zijn omkleedruimtes, 
douches en lockers voorzien.

 



REVALIDATIEARTSEN
Dr. Rens Busschots
Dr. Leonie Geukens
Dr. Chris Daele

KINESITHERAPEUTEN

Kim Dessers Wim Paulissen
Etienne M.C. Bosch Lotte Palmers
Nico Coninx Conny Proesmans
Debor Mireille Nadine Schurmans
Els Fermon Ilse Salmon
Leen Groffils Phaedra Vandebosch
Lanza Sara Karlijn Van Limpt
Vienna Mertens Philippe Vandepoel
Evy Machiels Karen Vandersteen
Jana Wijnants

ERGOTHERAPEUTEN

Heidi Hex Rachelle Maesen
Annelies Gielen Tineke Mercken
Belinda Goyen Karen Parthoens
Nick Van Petegem Sarah Stassen
Veerle Vandevenne Julie Janssen

LOGOPEDIE

Kristel Vanhelden                    Brenda Jenné
Nele Cielen



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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CONTACT

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


