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Longrevalidatie

MEER INFO?
Het is mogelijk dat je na het lezen
van deze folder nog vragen hebt.
Aarzel dan niet onze diensten
kinesitherapie of revalidatie
te contacteren:
09 246 99 03
09 246 99 00

DIENST NEUROLOGIE / PSYCHOLOGIE

AZ Maria Middelares heeft deze infor
matiebrochure met de
grootste zorg opgemaakt. Deze brochure is indicatief en vervangt
de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze brochure vergissingen
of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, zijn
medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.
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Volg ons ook op:

Beste patiënt

Praktische informatie

Longaandoeningen kunnen een grote invloed
hebben op het dagelijkse leven. Dagelijkse
handelingen worden moeilijk als je kortademig
en energieloos bent. Longaandoeningen hebben
bovendien een invloed op je sociaal leven. Je
lichamelijke toestand kan zo slecht worden dat je
het huis minder verlaat en je minder met mensen
in contact komt. We proberen die vicieuze cirkel
te doorbreken met een op jouw maat gemaakt
programma.

HOE STARTEN?

Wat is longrevalidatie?
Longrevalidatie is een programma dat je meer leert
over jouw longaandoening, naast het verbeteren van de
lichamelijke conditie door het trainen van de algemene
conditie en spierkracht.
Tijdens het programma train je, al dan niet met zuurstof, gedurende zes maanden tweemaal per week onder
begeleiding van een gespecialiseerde kinesitherapeut.
Daarnaast kom je in contact met een ergotherapeut en
diëtist. Zij zoeken samen met de kinesitherapeut welke
aanpassingen je kan doen waardoor je terug activiteiten
kan doen die je belangrijk vindt, afhankelijk van je
persoonlijke noden.

Waarom longrevalidatie?
Longrevalidatie zorgt voor het verbeteren van het
lichamelijk functioneren, het verminderen van de
klachten en het verbeteren van de levenskwaliteit.
Het in groep oefenen werkt stimulerend en ervaringen
van lotgenoten kunnen uitgewisseld worden.

De longarts zal bekijken of je in aanmerking komt voor het
revalidatieprogramma. Wanneer hij/zij groen licht geeft
voor het starten van het programma, wordt een afspraak
gemaakt voor een intakegesprek bij een kinesitherapeut.
In dit gesprek zal de kinesitherapeut je enkele vragen
stellen en enkele testen laten doen. Zowel het gesprek als
de testen zijn noodzakelijk om het programma op jouw
niveau af te stemmen. Bijkomend kan de longarts - indien
nodig - je doorverwijzen naar een cardioloog.
De oefensessies worden ook tijdens het intakegesprek
vastgelegd.

WAAR EN WANNEER GAAT HET DOOR?
In de acute fase gaan de sessies steeds door in de
revalidatiezaal van AZ Maria Middelares op dinsdag en
vrijdag. Gedurende anderhalf uur werk je een programma
af afgestemd op jouw capaciteiten (er zijn kleedkamers en
douches aanwezig).
Na 6 maanden kan het programma verdergezet worden,
dit één keer per week op een vast moment.

Mijn afspraak voor een intakegesprek:
op .......... /.......... /.......... om ............... uur

