Voor meer info raadpleeg:

OPENINGSUREN EN CONTACT

Peter Marysse
Kinesitherapeut
Maandag, woensdag, vrijdag in de voormiddag.

REVALIDATIE IN
DAGBEHANDELING

T 055 33 64 01

Dinsdag en donderdag in de namiddag.

E kine.bureau@azoudenaarde.be

Fysiotherapeuten

Tijdens de openingsuren is de ambulante
dienst bereikbaar op 055 33 64 01.

Dr. K. Vande Putte

Buiten de openingsuren kan u steeds mailen
naar
kine.bureau@azoudenaarde.be
of
overdag bellen op het nummer 055 33 67 69.
AZO/KIN/298
V1.0

Dr. S. Vanelstraete

- Patiëntinformatie -

AMBULANTE REVALIDATIE

INDICATIES

Voor wie

Orthopedie

U heeft onlangs een ziekenhuisopname achter
de rug of u heeft intensieve revalidatie nodig?
Op de ambulante revalidatiedienst van het
ziekenhuis (dagbehandeling) heeft u voor
onderstaande symptomen recht op een
multidisciplinair revalidatieprogramma dat tot
2 uur kan duren, waarin zowel kinesitherapie
als ergotherapie aan bod komen. Dit
revalidatieprogramma sluit nauw aan bij de
therapie die tijdens uw hospitalisatie gevolgd
werd. Als u ambulante revalidatie wil starten
zonder voorafgaande hospitalisatie, wordt een
individueel revalidatieprogramma voor u
opgesteld.
Het ziekenfonds voorziet voor deze
multidisciplinaire revalidatie een belangrijke
financiële tussenkomst.
Op verwijzing van uw huisarts of specialist kan
u met het revalidatieprogramma starten en
wordt uw revalidatie nauwgezet opgevolgd.

Parkeren
Tot 30 minuten kan u gratis parkeren op de
parking van het ziekenhuis (bijvoorbeeld om u
te laten afzetten en weer ophalen).
Personen met een mindervalidenkaart kunnen
vlakbij gratis parkeren op de parking van het
ziekenhuis (zie plan).













Totale heupprothese
Totale knieprothese (CPM- toestel
beschikbaar)
PFN / gamma-nagel
Totale schouderprothese
Polytrauma (meervoudige
orthopedische fracturen)
Amputatie
Indeukingsfractuur wervelzuil
Verstijfde schouder (‘Frozen Shoulder’)
‘Sudeck atrofie’
Osteosynthese (vastzetten met
schroeven of platen) enkelgewricht
Algemene orthopedische letsels
(bv. tendinitis)

Neurologie









Beroerte (CVA)
Subduraal haematoom (bloeding in de
hersenen)
Zenuwletsel (parese, zenuwuitval,
plexusletsel, radiculair lijden)
Parkinson
Multiple Sclerose (MS)
Amyotrofe laterale sclerose (ALS)
Vernauwing van het ruggenmergkanaal
(Spinaalstenose)
Aandoening van de zenuwen in armen
en benen (Polyneuropathie)

Reumatologie



Reuma, Reumatische artritis
Ontsteking van de wervelkolom
(Ziekte van Bechterew)

Pneumologie


Chronische longziekte (COPD)

WAAR
De ambulante revalidatie vindt plaats in de
kinezaal op de gelijkvloers van het
administratief centrum van AZ Oudenaarde.

