
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Respiratoire 
revalidatie



Mensen met chronische longproblemen worden 
geconfronteerd met fysieke beperkingen die het 
dagelijkse leven kunnen beïnvloeden.

Patiënten kunnen hierdoor in een vicieuze cirkel 
terecht komen: angst om kortademig te worden, 
daarom minder gaan bewegen, hun conditie gaat 
achteruit, meer dyspnoe, ...

Tijdens de respiratoire revalidatie werkt u aan uw 
conditie om zo uw fysieke en sociale zelfstandigheid 
te verhogen, door deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Elk programma wordt aangepast aan de specifieke 
noden van de patiënt. Het is dus een programma op 
maat.



VOOR WELKE AANDOENINGEN KAN U BIJ ONS 
TERECHT?

• Astma
• Chronische bronchitis
• COPD: chronisch obstructieve longaandoeningen
• Bronchiëctasie
• Pre- en postoperatief

DOEL

• Inspanningsvermogen en basisconditie verbeteren
• Versterken ademhalingsspieren
• Verbeteren levenskwaliteit
• Leren symptomen herkennen
• Correcte inname medicatie/inzicht medicatie
• Aanleren zelfstandige drainage techniek
• Zelfvertrouwen verhogen

 PROGRAMMA

Wij maken een individueel revalidatieprogramma, 
aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de 
patiënt. Dit gebeurt onder professionele begeleiding 
met continue controle van hartfrequentie en saturatie.

Wekelijks is er een multidisciplinair overleg waarbij uw 
revalidatieschema wordt geëvalueerd en indien nodig 
bijgestuurd.

Er worden tevens nieuwe doelen gesteld rekening 
houdend met uw mogelijkheden en behoeften.



In het kader van een goede opvolging worden de 
uitkomsten van uw therapie ook teruggekoppeld aan 
uw behandelende arts.

PRAKTISCH

Het revalidatieprogramma kan gestart worden op 
doorverwijzing van uw huisarts, pneumoloog of na 
raadpleging bij één van onze revalidatieartsen.

WANNEER?

Woensdag: Intake nieuwe patiënten

Dinsdag en donderdag:
08:00 - 16:00

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

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

VERANTWOORDELIJKE THERAPEUT 
RESPIRATOIRE REVALIDATIE

Leen Groffils

KINESITHERAPEUTENK

Kim Dessers
Etienne M.G. Bosch
Nico Coninx
Mireille Debor
Sara Lanza
Els Fermon
Phaedra Vandebosch
Lydia Fagard
Vienna Mertens

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

ERGOTHERAPEUTEN

Annelies Gielen
Belinda Goyen
Heidi Hex
Nick Van Petegem
Julie Janssen

Rachelle Maesen
Tinneke Mercken
Karen Parthoens
Sarah Stassen
Veerle Vandevenne



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 afdeling revalidatie, tel. 012 
39 79 67
Leen Groffils, kinesitherapeute, tel. 012 39 79 85


