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Inleiding 

U bent aangemeld voor een poliklinische revalidatie-behandeling in Zuyderland 
Medisch Centrum, locatie Heerlen. Wij willen u met deze brochure informeren over 
de afdeling Revalidatie maar ook over het team dat er werkt. 

Multidisciplinaire samenwerking 

U krijgt binnenkort bericht dat de behandeling kan beginnen. De behandeling bestaat 
uit een (therapie-) programma van meerdere weken. Daarvoor komt u een paar keer 
per week voor een half tot vier uur naar het ziekenhuis. Tijdens uw behandeling is het 
mogelijk dat u door verschillende hulpverleners behandeld wordt, zoals een 
fysiotherapeut, ergotherapeut maar ook een medisch psycholoog, orthopedisch 
schoenmaker, enzovoort. Verderop in deze brochure worden de werkzaamheden van 
de verschillende disciplines uitgelegd.  
 
De poliklinische revalidatiebehandeling in Zuyderland Medisch Centrum, locatie 
Heerlen wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het revalidatiecentrum 
Adelante in Hoensbroek. 

Revalidatiearts 
U komt als eerste bij de revalidatiearts. Deze onderzoekt uw klachten en beoordeelt 
of u baat heeft bij een revalidatiebehandeling. De revalidatiearts meldt u vervolgens 
aan voor het programma dat bij u past. Soms is een revalidatiebehandeling niet 
geschikt en zoekt de revalidatiearts met u naar een andere oplossing. 

Revalidatieteam 
De behandeling wordt uitgevoerd door een team van verschillende disciplines onder 
leiding van de revalidatiearts. Alle disciplines hebben hun eigen kennis en ervaring. 
Als team werken zij samen rond uw klachten en hulpvraag.  

Fysiotherapie 

De fysiotherapeut begeleidt u bij het bewegen. Verbeteren van bewegen zoals 
opbouwen van conditie en kracht is soms nodig om dagelijkse activiteiten, 
huishouden of het uitvoeren van hobby’s weer te kunnen doen. Soms is het aanleren 
van anders bewegen of het gebruik van hulpmiddelen nodig.  

Ergotherapie 

De ergotherapeut helpt u zo zelfstandig mogelijk te zijn in uw eigen leefomgeving, 
zoals thuis, op uw werk en bij uw hobby’s. Er wordt hierbij onder andere gelet op de 
juiste beweging en een correcte houding. Indien nodig kan de ergotherapeut u 
adviseren bij aanpassingen en hulpmiddelen in huis en vervoer. 
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Logopedie 

De logopedist richt zich op taal-, spraak-, stem- en gehoorproblemen. Daarnaast biedt 
de logopedist ook hulp bij problemen met eten en drinken.  

Medisch Maatschappelijk Werk 

De maatschappelijk werker kan u helpen bij psychosociale problemen. Ook kan hij/zij 
u informeren over instanties op het gebied van de sociale wet- en regelgeving, 
hervatting van werk en andere mogelijkheden van arbeid.  

Medische Psychologie 

De psycholoog kijkt tijdens gesprekken naar uw persoonlijkheid, bijvoorbeeld uw 
manier van verwerken. Hij/zij kijkt met behulp van testen naar uw 
neuropsychologisch functioneren (bijvoorbeeld geheugen, concentratie).  
Zo mogelijk wordt uw familie mee uitgenodigd. Als het nodig is, krijgt u door de 
psycholoog begeleiding of training. Ook kan de psycholoog adviezen geven over 
toekomstmogelijkheden met betrekking tot beroep en studie. 

Orthopedisch instrumentmaker en orthopedisch schoenmaker 

Het kan voorkomen dat u gebruik moet maken van hulpmiddelen of aanpassingen 
zoals protheses, beugels, korsetten of orthopedische schoenen. In overleg met de 
revalidatiearts maakt de orthopedisch instrumentmaker of orthopedisch 
schoenmaker het benodigde hulpmiddel. 

Praktische zaken 

Therapieplanning 
U krijgt uw rooster met de afspraken voor de therapie elke week thuis gestuurd. Er 
wordt van u verwacht dat u op de aangegeven tijdstippen komt voor de therapie. U 
neemt plaats in de wachtkamer van de afdeling Revalidatie.  
Als u een afspraak heeft met de revalidatiearts, meldt u zich dan eerst bij de balie.  

Afmelding 
Wanneer u om een dringende reden niet aanwezig kunt zijn, vragen wij u dit zo snel 
mogelijk te melden bij één van uw therapeuten. Als de afspraken al gepland staan, 
neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Revalidatie, 
telefoonnummer 088 – 459 6635 

Kleding en schoeisel  
Wij adviseren u makkelijk zittende kleding en schoeisel te dragen. 

Klachten 
Heeft u klachten en/of opmerkingen over de therapie of aanverwante zaken, dan 
kunt u dat het best bespreken met de direct betrokkenen en/of de revalidatiearts.  
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Als dat niet mogelijk is, of het gesprek heeft niet tot een bevredigend resultaat geleid, 
dan kunt u contact opnemen met de afdeling Patiëntenservicebureau.  

Bereikbaarheid  
De afdeling Revalidatie bevindt zich op de begane grond van Zuyderland Medisch 
Centrum, locatie Heerlen (Etage BG, balie 10).  
De afdeling ligt direct achter het bezoekersrestaurant ’t Wevertje. De afdeling 
Psychologie & Psychiatrie bevindt zich op de derde verdieping (Etage 3, balie 10). 
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Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen 
Revalidatie 
 
Contact polikliniek Revalidatie 
Revalidatie    088 – 459 6635 
Psychologie & Psychiatrie  088 – 459 6490 
Maatschappelijk Werk  088 – 459 6490 
 
Openingstijden polikliniek Revalidatie 
Maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur 
 
Bereikbaarheid 
Begane Grond, balie 10 
 
Internet 
www.zuyderland.nl/revalidatie 
 
 


