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De reumatoloog heeft bij u een reumatische aandoening vastgesteld. Reumatische 
aandoeningen zijn chronische ziekten; dit betekent dat de aandoening blijvend is. 
Mensen met een chronische ziekte moeten continu omgaan met hun aandoening en 
de invloed ervan op hun leven. 
 
Vaak ontstaan lichamelijke beperkingen, maar ook geestelijk kan een chronische 
ziekte veel gevolgen hebben. 
 

Behandeling  

Een gezonde leefstijl is bij reuma altijd belangrijk. Daarbij hoort voldoende beweging 
met een goed evenwicht tussen belasten en ontlasten.  
 
Het aannemen van een goede leefstijl als u een chronische aandoening heeft, is niet 
altijd gemakkelijk. Als u hierbij begeleiding nodig heeft dan verwijst de reumatoloog u 
door naar de revalidatiearts. Deze kijkt met u of u baat heeft bij een 
revalidatieprogramma en welk programma dan het beste is.  
 
De afdeling Revalidatie heeft verschillende behandelprogramma’s, onder andere voor 
reumatoïde artritis, artritis psoriatica, artrose en Bechterew. 
 

Revalidatieprogramma 

Doel 
Na het programma kunt u in uw eigen omgeving en in uw eigen omstandigheden 
zelfstandig met de ziekte omgaan. 
 
Tijdens het revalidatieprogramma leert u niet alleen hoe u moet bewegen (belasten), 
maar ook hoe u uw belasting kunt verdelen. Daarnaast krijgt u advies over hoe u om 
moet gaan met pijnlijke gewrichten maar ook tips met betrekking tot uw 
leefstijl/dagelijks leven. 
 
Het programma richt zich op activiteiten die in uw leven belangrijk zijn. Dat betekent 
dat het programma op u wordt afgestemd. Uw eigen inbreng en motivatie is heel 
belangrijk.  

Revalidatieteam 
Het team bestaat uit een revalidatiearts, een fysiotherapeut en een ergotherapeut. 
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Aan het begin en aan het einde van het programma krijgt u een afspraak bij de 
revalidatiearts. De revalidatiearts zorgt dat de therapieën goed op elkaar zijn 
afgestemd. In overleg met u kan hij andere disciplines inschakelen, zoals een 
psycholoog en/of maatschappelijk werker. Indien nodig, neemt hij tijdens de 
revalidatie contact op met uw reumatoloog. 
 
De fysiotherapeut leert u hoe u verantwoord kunt bewegen. Regelmatige lichamelijke 
activiteit versterkt uw weefsels rondom het gewricht. Door versterking van spieren, 
pezen en banden wordt het gewricht beter ondersteund en kunnen ook schokken 
beter worden opgevangen. U volgt daarom een opbouwprogramma voor 
uithoudingsvermogen, kracht en stabiliteit. 
Er wordt ook samen met u een programma voor thuis opgesteld waarmee u uw 
conditie op peil kunt houden. 
 
De ergotherapeut helpt u de activiteiten in uw dagelijks leven zo optimaal mogelijk te 
verrichten. Hierbij leert u uw activiteiten op een goede wijze uit te voeren (leefstijl) 
en een balans te krijgen in wat u kunt (belastbaarheid) en wat u doet (belasting). 
Tevens kunnen er adviezen gegeven worden met betrekking tot spalken en andere 
hulpmiddelen.  

Duur en locatie van de revalidatie 
Het revalidatieprogramma vindt plaats bij de afdeling Revalidatie, van Zuyderland 
Medisch Centrum Heerlen. Volg de bewegwijzering naar etage BG, balie 10. 
 
Het programma bestaat uit een behandeling van 10 weken. Tijdens de 
therapiesessies komt u drie keer bij de fysiotherapeut en twee keer bij de 
ergotherapeut. U bent meestal een uur bij de fysiotherapeut (begeleiding en 
oefenen) en een half uur bij de ergotherapeut.  
 
De therapieën worden zo veel mogelijk na elkaar gepland. U dient er dus rekening 
mee te houden dat u drie keer per week een dagdeel (ochtend of middag) in het 
ziekenhuis bent. 
 
Soms is een aanpassing van het programma nodig. Bijvoorbeeld als het programma te 
zwaar is voor u, dan kan de frequentie van de therapie of de intensiteit van het 
oefenen worden aangepast. U beslist dit samen met het behandelteam.  
 

Praktische zaken 
Breng sportkleding en sportschoenen mee.  
U kunt gebruik maken van de aanwezige kleedcabines, douches en handdoeken.  
U kunt uw bezittingen tijdens het trainen opbergen in kluisjes.  
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Afspraken 
Revalideren is intensief. Wij vragen u alle afspraken tijdens het programma na te 
komen. Afmeldingen hebben consequenties voor de opbouw en het resultaat. Als er 
dagen zijn dat u echt niet kan, geef dit dan door bij de start van de revalidatie. Dan 
kunnen wij er in de planning mee rekening houden. 
 

Meer informatie 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen en/of opmerking dan kunt u 
contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Revalidatie. Het 
telefoonnummer vindt u op de achterzijde van deze brochure. 
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Zuyderland Medisch Centrum 
Polikliniek Revalidatie 
 
Contact 
Revalidatie    088 – 459 6635 
 
Openingstijden polikliniek Revalidatie 
Maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur 
 
Bereikbaarheid 
Begane Grond, balie 10 
 
Internet 
www.zuyderland.nl/revalidatie 
 
 


