De revalidatiearts
Het eerste bezoek
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Wat doet een revalidatiearts?
Een revalidatiearts is een medisch specialist. De
arts begeleidt mensen die als gevolg van een
ziekte of ongeval belemmeringen hebben in het
dagelijks leven. Bijvoorbeeld beperkingen bij staan,
lopen, persoonlijke verzorging, het huishouden,
werk, hobby's, sociale contacten.
Het doel is dat u, zo lang en zo zelfstandig mogelijk
uw dagelijks dingen kunt doen.
Soms kan door training de beperking minder worden. Wanneer de problemen niet meer te verhelpen
zijn geeft de revalidatiearts advies hoe de belemmering zo veel mogelijk beperkt kan worden.

Wie komt bij een revalidatiearts?
Bij een revalidatiearts komen mensen met verschillende ziekten en aandoeningen zoals:
• na een beroerte;
• na een ongeval,
• bij en spierziekte,
• aangeboren aandoeningen;
• na amputatie;
• langdurige (chronische) pijn.

Het eerste bezoek
Het eerste bezoek duurt ongeveer 40 minuten. De
arts bespreekt met u uw klachten en voorgeschiedenis. Ook vraagt de arts wat u hoopt te bereiken.
U kunt in dit gesprek ook vertellen wat u van de
revalidatiearts verwacht.
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De arts bespreekt een aantal dingen met u zoals:
• uw situatie voor en na uw aandoening of ziekten;
• uw persoonlijke verzorging;
• uw omgang en contacten met anderen;
• uw geestelijke gesteldheid;
• communicatie (bijvoorbeeld praten, schrijven,
lezen).

Voorbereiding op uw afspraak

Hierna onderzoekt de arts u.

Wat neemt u mee?

De arts bespreek met u welke verbetering u wilt
bereiken. Ook wordt een mogelijke behandeling
besproken zoals:
• medicijnen;
• adviezen;
• fysiotherapie;
• logopedie;
• ergotherapie;
• maatschappelijk werk;
• psycholoog;
• revalidatie centrum;
• vervolg afspraak bij de revalidatiearts.
Van dit bezoek wordt een verslag naar uw huisarts
en/of de verwijzend specialist gestuurd.

Als de revalidatiearts het nodig vindt krijgt u voor uw
eerste afspraak een vragenlijst toegestuurd. De
vragen gaan over uw klachten. De ingevulde lijst
stuurt u enige tijd voor uw afspraak terug naar de
poli van de revalidatiearts.
Als u geen vragenlijst krijgt is dit voor u niet nodig.

•

Uw medicijnkaart of lijst van medicijnen die u
gebruikt.
• Een geldig legitimatiebewijs.
• De verwijsbrief als die nog niet afgegeven is.

Bereikbaarheid
De poli Revalidatiegeneeskunde is op werkdagen te
bereiken van 8:15 tot 16:45 uur.
Een afspraak met de revalidatiearts is mogelijk op
maandag, woensdag en donderdag.
Telefoon: 0495 - 57 25 40.
E-mail: polirevalidatie@sjgweert.nl

Heeft u nog vragen?

Combinatiespreekuur
De revalidatiearts werkt samen met een orthopedisch instrumentenmaker en een orthopedische
schoenmaker. Tijdens een gezamenlijk spreekuur
kijken ze naar uw probleem. Samen komen ze tot
een goed advies of oplossing.
Als het nodig is krijgt u een afspraak voor dit combinatiespreekuur.
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Als u na het lezen van deze informatie nog vragen
heeft kunt u contact opnemen met de poli.
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