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WAT IS REVALIDATIE?
Een ziekte, aandoening of ongeluk kan flinke gevolgen voor u hebben. Lichame-
lijk, psychisch (geestelijk) en sociaal (in het contact met anderen). Met goede 
revalidatie willen we u helpen om zo goed mogelijk met deze gevolgen om te 
gaan. Revalideren betekent opnieuw leren. Daarom is het belangrijk dat u ook 
thuis met de adviezen aan de slag gaat. Neem er voldoende tijd voor. In dit 
boekje leest u wat we voor u kunnen betekenen.

WAT IS EEN POLIKLINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING (PRB)?
De poliklinische revalidatiebehandeling is speciaal voor mensen met tijdelijke of 
blijvende klachten en beperkingen. Ons revalidatieteam biedt therapieën aan 
die tot doel hebben uw klachten of beperkingen te verminderen of op te heffen. 
Als de klachten blijvend zijn, leren wij u hoe u daar het beste mee kunt omgaan. 
Ons doel is dat u een nieuw evenwicht vindt, binnen uw beperkingen en moge-
lijkheden.

De revalidatiebehandeling vindt poliklinisch plaats. Dit betekent dat u naar het 
ziekenhuis komt, één of meer keren per week zijn. U krijgt te maken met ver-
schillende behandelaars uit het revalidatieteam. De revalidatiearts is uw hoofd-
behandelaar. Hij leidt en coördineert de revalidatiebehandeling. Tijdens het 
eerste gesprek met de revalidatiearts krijgt u uitgebreide informatie over de 
inhoud en de procedure van uw behandeling.
Het revalidatieteam kan verder bestaan uit:
• Fysiotherapeut
• Ergotherapeut
• Logopedist
• Psycholoog
• Medisch maatschappelijk werker
• Diëtist
• Orthopedisch instrumentmaker en/of orthopedisch schoenmaker 

Verderop leest u wie wat doet.

TEAMBESPREKING
Regelmatig is er een teambespreking. Daarin bespreken we hoe het met u gaat 
en wat de behandelaars opvalt. We bespreken de vorderingen van de behande-
ling en overleggen over (nieuwe) doelen. Daar kan dan een nieuw behandelplan 
uit komen. De revalidatiearts bespreekt dit plan met u.
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DESKUNDIGE BEHANDELAAR
U komt in behandeling bij een therapeut die kennis heeft van uw ziekte of be-
perking. Hij/zij maakt een grondige analyse en werkt samen met de andere the-
rapeuten en arts. Op die manier kan de therapeut u zo goed mogelijk helpen. 

WAT DOEN DE VERSCHILLENDE BEHANDELAARS?
De revalidatiearts
De revalidatiearts stelt een behandelplan op, coördineert uw revalidatiebehan-
deling en is eindverantwoordelijk voor uw revalidatie. U krijgt regelmatig infor-
matie over hoe het gaat. De arts overlegt met u en legt de resultaten van de 
behandeling vast. Soms overlegt de arts met andere specialisten en met uw 
huisarts. Daarnaast kan de revalidatiearts behandelingen uitvoeren en orthe-
sen, prothesen of hulpmiddelen voorschrijven.

De fysiotherapeut
De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt de problemen die u heeft met het 
bewegen, zoals lopen, traplopen en fietsen. In een gesprek bespreekt de fysio-
therapeut wat uw klachten zijn en wat u wilt bereiken met de therapie. De fysio-
therapeut doet een lichamelijk onderzoek en bekijkt welke factoren uw herstel 
belemmeren. Daarna stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan 
op. Hierin staat bijvoorbeeld:
• Wat zijn factoren die uw herstel belemmeren of juist bevorderen
• Hoe kunt u houdings- en bewegingspatronen verbeteren
• Adviezen voor het opbouwen van kracht en conditie
• Tips voor het vergroten van lichaamsbewustzijn
• Advies wat er te doen is aan uw pijnklachten

De ergotherapeut
De ergotherapeut richt zich op het oplossen van praktische problemen die ver-
oorzaakt worden door een ziekte of ongeval. Niet de aandoening staat centraal, 
maar de gevolgen die u ervaart. Ergotherapie is er voor volwassenen en kinde-
ren die de gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kunnen uitvoe-
ren, zoals:
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• Zelfredzaamheid: wassen, douchen, aankleden, eten, in huis of buitenshuis 
verplaatsen

• Productiviteit: werk, vrijwilligerswerk, huishouden, school/studie, computer-
gebruik

• Ontspanning/vrije tijd: hobby’s, spel, lezen, telefoneren, sociale contacten
• Uitstapjes maken, vakantie
De ergotherapeut helpt u om zo zelfstandig en veilig mogelijk te functioneren. 
Hierdoor kunt u zinvolle dagelijkse activiteiten in uw eigen omgeving doen. Het 
gaat om de balans tussen wat u wilt en wat u kunt.

De logopedist
De logopedist komt in beeld bij problemen met communicatie en/of problemen 
met eten/drinken. Voorbeelden zijn:
• Een taalstoornis (afasie) door een beroerte. U heeft moeite met het vinden 

van woorden of begrijpt niet meer goed wat er tegen u gezegd wordt.
• Een spraakstoornis (dysartrie) door een beroerte. U bent misschien minder 

goed verstaanbaar voor andere mensen.
• Een cognitieve communicatiestoornis (CCS) door een beroerte of bijvoor-

beeld MS. U kunt daardoor minder goed uw aandacht bij een gesprek hou-
den. Of een gesprek gaat te snel voor u, waardoor u informatie niet meer 
goed verwerkt.

• Een slikstoornis (dysfagie) na een beroerte of bijvoorbeeld bij MS. U verslikt 
zich sneller bij drinken of heeft moeite met het kauwen en slikken van vast 
voedsel. 

Bij communiceren is altijd een ander betrokken, een gesprekspartner. Daarom 
zal de logopedist ook iemand uit uw directe omgeving inschakelen.

De psycholoog
De psycholoog onderzoekt en behandelt cognitieve, emotionele en gedragsma-
tige gevolgen van uw ziekte of aandoening. Onderzoek (neuropsychologisch of 
persoonlijkheidsonderzoek) kan meer inzicht geven in de problemen en de ma-
nier waarop u met problemen omgaat. Samen met u onderzoekt de psycholoog 
hoe u kunt leren omgaan met uw klachten en de gevolgen hiervan.

Het doel van de behandeling kan zijn: verbetering van stemmingsklachten, zoals 
angst of somberheid, het omgaan (verwerken) van problemen of trauma’s. De 
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psycholoog kan belangrijke mensen uit uw directe omgeving bij de behandeling 
betrekken. De behandeling bij de psycholoog is soms individueel (met u alleen) 
of in groepsverband (met andere mensen samen).

De maatschappelijk werker
Lichamelijke klachten kunnen allerlei gevolgen hebben: psychisch, sociaal en/
of praktisch. Hierover kunt u praten met de revalidatiemaatschappelijk werker. 
Allerlei onderwerpen kunnen besproken worden, bijvoorbeeld: emotionele on-
dersteuning, verwerkingsproblematiek, leren omgaan met reacties van buiten-
af, de balans vinden tussen belasting en belastbaarheid. Er is ook ruimte om 
gevolgen voor uw werk, woning en financiën te bespreken.

Om de week heeft u een gesprek. Eerst stelt u met de revalidatiemaatschappe-
lijk werker vast wat voor u belangrijke doelen zijn. Samen gaat u op zoek een 
nieuw evenwicht in wisselingwerking tot uw omgeving. Hierbij gaan wij uit van 
uw eigen kracht en mogelijkheden, zodat u weer de regie over uw eigen leven 
krijgt en kan behouden.

Ook deze behandeling is soms individueel (met u alleen) of in groepsverband 
(met andere mensen samen). Waarvoor u in aanmerking komt, hangt af van uw 
klachten/aandoening, bijkomende zorgen en uw revalidatiedoel.

De diëtist
Goede voeding is nodig voor het verbeteren van de voedingstoestand en het 
opbouwen spiermassa. Daarom is ook een diëtist onderdeel van het revalidatie-
team. De diëtist komt erbij als iemand onvoldoende kan eten of eenzijdig eet, 
ongewenst gewichtsverlies heeft of een te laag gewicht heeft. Samen met u de 
diëtist bespreekt u wat u kunt veranderen aan uw voedingspatroon en hoe u uw 
eetgedrag kunt veranderen zodat u zich beter gaat voelen.

De orthopedisch instrumentmaker
De orthopedisch instrumentmaker maakt hulpmiddelen die een lichamelijk pro-
bleem kunnen verlichten of oplossen. Deze problemen kunnen zijn: afwijkende 
lichaamshoudingen, beperking of verlies van bewegingsmogelijkheden of ver-
lies van een ledemaat.
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Er zijn twee groepen hulpmiddelen:
• Orthesen: dit zijn voorzieningen met een corrigerend en/of ondersteunend 

effect zoals korsetten, beenbeugels en halskragen. De orthesen vervangen 
een lichaamsfunctie.

• Prothesen: dit zijn voorzieningen ter vervanging van een ledemaat (een arm 
of been)

De revalidatiearts en de orthopedisch instrumentmaker bepalen in overleg met 
u welke voorziening voor u geschikt is. De instrumentmaker neemt de maat op. 
In de instrumentmakerij wordt uw orthese of prothese precies op uw maat ge-
maakt. Soms maakt de instrumentmaker eerst een gipsmodel.

U krijgt een oproep om de orthese of prothese te passen. Als het past, kunt 
u het gaan gebruiken. De revalidatiearts en de instrumentmaker controleren 
regelmatig of de orthese of prothese goed functioneert. Wanneer u de orthese 
of prothese mee krijgt, geeft de instrumentmaker technische instructies voor 
het gebruik en het onderhoud. U krijgt de prothese vaak eerst in onafgewerkte 
toestand mee. Later, als alles goed zit, wordt hij afgewerkt.

Bij aanschaf van een orthese of prothese kan (een deel van) de rekening binnen 
het wettelijke vastgestelde eigen risico en eventueel aanvullend eigen risico van 
de ziektekostenverzekering vallen. Daarvoor krijgt u dan een rekening. De reva-
lidatiearts vertelt u wat de financiële gevolgen zijn.

De orthopedisch schoenmaker
De orthopedisch schoenmaker maakt aangepaste schoenen. Tijdens een spreek-
uur bepalen de revalidatiearts en de schoenmaker welke aanpassingen voor u 
noodzakelijk zijn. Soms krijgt u eerst een voorlopige schoen. De fysiotherapeut 
en de revalidatiearts kijken of verdere aanpassing nodig is. Bij aanschaf van een 
aangepaste schoenen dient u een eigen bijdrage te betalen. Hoe veel dit is, 
hangt af van uw verzekeringspolis. Daarnaast kan (een deel van) de rekening 
binnen het wettelijk vastgestelde eigen risico en eventueel aanvullend eigen 
risico van de ziektekostenverzekering vallen. Daarvoor krijgt u dan een rekening. 
De revalidatiearts vertelt u wat de financiële gevolgen zijn.
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LUISTEREN EN TIJD NEMEN
U kunt van de therapeuten verwachten dat ze de tijd voor u nemen. Er wordt 
geluisterd naar uw wensen en verwachtingen. Therapeuten stemmen onderling 
met elkaar af en gebruiken de informatie voor het behandelplan. Samen met u 
worden heldere doelstellingen geformuleerd.

AFWEZIGHEID BEHANDELAAR
Het kan zijn dat u tijdens uw behandeltraject een andere behandelaar krijgt. Dat 
kan gebeuren als iemand op vakantie is of ziek is. Als uw behandelaar er niet is 
en we weten dit op tijd, dan geven we dit aan u door. 

THERAPIE-AFSPRAKEN
De behandelingen vinden plaats op maandag tot en met vrijdag, over het alge-
meen tussen 08.00 en 17.30 uur. Er worden verschillende afspraken gepland. 
Als u echt niet kunt, vertel dit dan aan de revalidatiearts of de planningscoördi-
nator. Als u flexibel bent met de planning, dan kunt u sneller starten. Voor een 
succesvolle revalidatie is het belangrijk dat deze niet onderbroken wordt. Het is 
daarom niet wenselijk om tijdens de revalidatie met vakantie te gaan. Heeft u al 
een vakantie gepland staan, dan wordt er in overleg met u bekeken wanneer de 
revalidatie het best gestart wordt.

• De planningscoördinator is verantwoordelijk voor het plannen van de afspra-
ken. Heeft u hierover vragen? Dan kunt u ‘s ochtends tussen 8:00 en 12:00 
uur bellen op  0344 67 40 88.

• Zodra de planning is gemaakt, krijgt u een brief thuis met de startdatum van 
de therapie en de therapietijden. Elke week krijgt u een brief met de afspra-
ken voor de komende week.

• Als u op een dag meerdere therapeuten bezoekt, plannen we de bezoeken 
zoveel mogelijk achter elkaar. Het kan zijn dat u tussendoor moet wachten. 
Dit is niet langer dan één uur.

AANMELDEN
Als u voor uw afspraak naar het ziekenhuis komt, meldt u zich eerst aan bij de 
aanmeldzuil in de hal. Hiervoor heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig (pas-
poort, rijbewijs, ID-kaart of vreemdelingenkaart). Vrijwilligers van het zieken-
huis kunnen u hierbij helpen. Uit de aanmeldzuil komt een ticket. Hiermee gaat 
u naar de afdeling waar uw therapie-afspraak is.
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VERHINDERD
Het is erg belangrijk dat u de behandelingen volgens het behandelplan volgt. 
Dan heeft u er het meest aan. Kunt u echt niet naar uw afspraak komen? Geef 
dit dan tijdig door. Het liefst 48 uur tevoren, maar minimaal 24 uur. Wellicht is 
een andere datum of een ander tijdstip nog mogelijk. U kunt bellen naar:
Therapie:  0344 67 40 88
Afspraak met de arts:  0344 67 41 38
of per e-mail  prb@zrt.nl

NO-SHOW BELEID
Indien u tweemaal zonder opgaaf van reden niet verschijnt, wordt de behande-
ling stopgezet. U krijgt dan een afspraak bij de revalidatiearts. U bespreekt dan 
of het zinvol is om met de behandeling door te gaan of dat er iets anders nodig 
is.

WACHTTIJD BEHANDELING
De revalidatiearts kan vooraf een inschatting geven hoe lang het duurt voordat 
u kunt starten met uw behandeling. We streven er naar alle therapieën op het-
zelfde moment te laten starten. Toch kan het zijn dat uw arts besluit te starten 
als nog niet alle therapeuten beschikbaar zijn. De therapie die dan nog niet kan 
worden aangeboden, start binnen drie weken.

WACHTTIJD WACHTKAMER
De artsen en therapeuten werken zoveel mogelijk op tijd. Het kan echter voor-
komen dat een behandeling uitloopt. Dit proberen we zoveel mogelijk te voor-
komen.

BENT U NOG NIET VOLLEDIG GEREGISTREERD ALS PATIËNT?
Het is noodzakelijk om uzelf te registreren als u zorg ontvangt in Ziekenhuis Ri-
vierenland. Dit kunt u doen bij de inschrijfbalie in de centrale hal van het zieken-
huis. Neem hiervoor een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspas mee.

VERGOEDINGEN
Poliklinische revalidatiebehandelingen worden door alle zorgverzekeraars vol-
ledig vergoed, tenzij u een budgetpolis heeft. Houdt u wel rekening met het 
verplicht eigen risico. Wanneer u een budgetpolis heeft, is het mogelijk dat de 



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  9

behandeling niet volledig wordt vergoed. Vraag vóór de start van de behande-
ling na bij uw zorgverzekeraar of de behandeling volledig wordt gedekt. Indien 
de zorgverzekeraar de kosten niet/gedeeltelijk vergoedt, worden deze bij u in 
rekening gebracht.

VERGOEDING VERVOER
In principe komt u niet in aanmerking voor vergoeding van zittend vervoer. 
De zorgverzekeraar beoordeelt of u in aanmerking komt voor een vergoeding. 
Denkt u recht te hebben op een vergoeding, dan kunt u contact opnemen met 
uw zorgverzekeraar. Twee groepen revalidatiepatiënten komen wel in aanmer-
king voor vergoeding van zittend ziekenvervoer:
• Alle mensen die zich voor langere tijd uitsluitend in een rolstoel verplaatsen 
en niet in het bezit zijn van een aangepaste auto.
• Blinden en slechtzienden die niet zelfstandig kunnen reizen.

Meer hierover op
https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/taxivervoer
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/v/vervoer-zvw

PARKEREN BIJ HET ZIEKENHUIS
Rond het ziekenhuis ligt een grote parkeerplaats (betaald parkeren). Er rijdt een 
gratis busje (golfkarretje) rond om u van het parkeerterrein naar de hoofingang 
te brengen.

Bij de ingang van het ziekenhuis zijn rolstoelen beschikbaar, die u met een 
muntje kunt gebruiken. In de hal van het ziekenhuis zijn ook vrijwilligers die u 
naar de polikliniek revalidatie kunnen brengen.

Heeft u een invalidenparkeerkaart, dan kunt u gereserveerde parkeerplaatsen 
gebruiken bij de hoofdingang van het ziekenhuis.
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KLACHT OF OPMERKING
Wij doen er alles aan om goede zorg te leveren. Toch kan het zijn dat u niet 
tevreden bent. Wij raden u aan uw opmerking of klacht eerst te bespreken met 
de betrokken zorgverlener. U kunt ook contact opnemen met de klachtenfunc-
tionaris. De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht, bespreekt met u wat 
u met uw klacht wilt bereiken en helpt u om de meest geschikte weg te vinden 
voor de afhandeling van de klacht.

De klachtenfunctionaris is te bereiken op  0344 67 43 51
Bij afwezigheid kunt u een bericht inspreken.

Persoonlijk
Kamer Rbg 20 (nabij de receptie in de hal). Vraagt u aan de receptionist waar de 
kamer van de klachtenfunctionaris is.

Schriftelijk
U kunt het klachtmeldingsformulier gebruiken, dat u kunt downloaden van de 
website of kunt krijgen bij de receptie.

U kunt een brief sturen naar:
Ziekenhuis Rivierenland
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 6024
4000 HA Tiel

U kunt uw brief in een van de brievenbussen ‘klachtenfunctionaris’ deponeren. 
Deze brievenbussen bevinden zich in Tiel in de centrale liftenhal en in Culem-
borg tegenover de receptie.

U kunt ook mailen naar:  klachtenfunctionaris@zrt.nl

VRAGEN
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u die dan gerust aan 
uw behandeld arts. U kunt ook contact opnemen met:
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POLIKLINIEK REVALIDATIEGENEESKUNDE
 0344 67 41 38

Route: 02

PARAMEDISCHE DIENST
 0344 67 43 36

Route: 02

PLANNING
 0344 67 40 88 

‘s ochtends tussen 8:00 en 12:00 uur 

AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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