
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Rugschool



VOOR WIE?

Onze rugschool richt zich tot iedereen met chronische 
rug- of nekproblemen. Wij begeleiden hen volgens de 
meest recente wetenschappelijke inzichten.

Het revalidatieprogramma is gebaseerd op:
• Uitleg voor meer inzicht in het probleem
• Een trainingsprogramma met gespecialiseerde 

apparatuur om de spieren te versterken
• Het aanleren van rugsparende technieken
• Opsporen van risicofactoren die het probleem 

onderhouden
• Verbeteren van de algemene conditie

DOEL

Pijn verminderen door controle over het lichaam 
te verbeteren en de uithouding van de spieren te 
verhogen.



INHOUD

Het programma start met een afspraak bij één van de 
revalidatieartsen. Hierna volgt een kennismaking bij de 
therapeut waar het volgende besproken wordt:

• Informatie over de algemene basisprincipes van de 
rug- en nekschool

• Overlopen van de ingevulde vragenlijsten
• Test van de spieren met gespecialiseerde 

apparatuur
• Test van de algemene conditie

Tijdens het revalidatieprogramma zullen er regelmatig 
testmomenten ingepland worden om de vooruitgang 
te documenteren. Op het einde van het programma is 
er opnieuw een evaluatie door de revalidatiearts.

MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Het team bestaat uit de revalidatieartsen, 
kinesitherapeuten, ergotherapeuten en psychologen. 
De kinesitherapeuten richten zich op het verbeteren 
van de spieren en de algemene conditie van de rug. 
Zij zullen uitleg geven over de anatomie, versterkende 
oefeningen aanleren en helpen om uw grenzen te 
verleggen.

De ergotherapeuten geven uitleg over rugsparende 
technieken met aangepaste tips voor een gezonde rug. 
Bijkomend zal er aan de hand van enkele vragenlijsten 
nagegaan worden of er psychologische factoren zijn 
die uw pijn beïnvloeden. Op basis van de resultaten 
van deze vragenlijsten kan eventueel een verdere 
opvolging bij de psychologe aangewezen zijn.



PRAKTISCH

• Onze revalidatiezaal bevindt zich op campus 
Tongeren van az Vesalius op de eerste verdieping in 
blok G.

• Inschrijven voor het revalidatieprogramma kan aan 
de balie van onze afdeling of telefonisch via het 
secretariaat na consult bij één van onze artsen.

• Het volledige revalidatieprogramma bestaat uit 
36 beurten aan een frequentie van 2x/week 
gedurende 2 uur.

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

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



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

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

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

ERGONOMIE
Rachelle Maesen Heidi Hex
Annelies Gielen

PSYCHOLOGEN
Lief Hoedemakers



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


