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1. Voorstelling van de afdeling 

 
Revalier is een gespecialiseerde afdeling voor revalidatie van verschillende 

patiëntengroepen (niet aangeboren hersenaandoeningen (NAH), 
neurologische aandoeningen, orthopedische aandoeningen, amputatie en 

polytrauma, ...). Het revalidatieprogramma op onze revalidatieafdeling is 
gericht op gehospitaliseerde patiënten. 

Het multidisciplinaire team gaat samen met de revalidant op weg om: 

 De onafhankelijkheid en zelfredzaamheid zo optimaal mogelijk te 

herstellen. 
 Het programma af te stemmen op de specifieke noden van de 

revalidant door rekening te houden met zijn mogelijkheden, wensen 
en toekomstperspectieven. 

 Zijn belangrijke naasten te betrekken bij het revalidatiegebeuren. 

Revalidatie is een ingewikkeld en langdurig proces. Door de verworven 
beperkingen of handicap werd het leven van de revalidant plotseling en 

ingrijpend omgegooid. Er verandert veel op verschillende vlakken. 

Daarom wordt er tijdens de revalidatie vanuit verschillende invalshoeken 
aan de situatie gewerkt. Een specifiek revalidatieprogramma wordt 
uitgewerkt door een multidisciplinair team van medewerkers. 

Iedere medewerker geeft vanuit zijn/haar eigen deskundigheid inhoud 
aan het revalidatieproces. Van de revalidant wordt een actieve inbreng 
verwacht waarbij de arts en het team hem begeleiden (motivatie). 
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2. Voorstelling van het team 

 

Paramedisch team 
• Revalidatie coördinator : Daniel Cleynhens  

• Clusterverantwoordelijken : Els Crickemans (kiné),  
                                         Debby Van De Poel (ergo) 
 
 

Medisch team 
 Dr. Catherine Gorris: revalidatiearts, geneesheer specialist in de 

fysische geneeskunde 
 Dr. Michael Schreurs:revalidatiearts, geneesheer specialist in de 

fysische geneeskunde 

 
Multidisciplinair team 

 Ergotherapeuten 
 Kinesitherapeuten 

 Logopedisten 
 Sociaal verpleegkundige 

 (neuro)psycholoog 
 

Andere medewerkers 
 Logistieke medewerkers 

 Onderhoudspersoneel 
 

Multidisciplinaire samenwerking 
Een revalidatieproces is een multidisciplinair gebeuren. Iedere 

medewerker geeft vanuit de eigen deskundigheid inhoud aan het 

revalidatieverloop. Wekelijks worden er teamvergaderingen gehouden. 
Hierop wordt de vooruitgang van elke patiënt geëvalueerd en worden 

bijsturingen in de zorgverlening gepland. 
 

3. Patiëntenprofiel 
 

De meest voorkomende aandoeningen zijn: 

cerebrovasculair accident (CVA), transischemisch accident (TIA), 
intracraniële bloeding (ICB), subduraal hematoom (SDH), amputatie, 

ruggenmerglaesie, neurologische en myogene aandoeningen, zware 
polyneuropathie, perifeer zenuwletsel, Südeckatrofie, frozen shoulder, 

totale heupprothese (THP), totale knieprothese (TKP), ernstige fracturen 

of peesletsels, indeukingsfractuur, osteosynthese, ernstige reuma, … 

 

Volgende begrippen zijn belangrijk binnen de revalidatie van patiënten 
met NAH: hemiplegie, hemiparese, quadriplegie, afasie, dysartrie, 

apraxie, amnesie, hemianopsie, diplopie en neglect. 



Introductiebundel kinesitherapie/ergotherapie augustus 2019 

 

 
 
 
 

4. Overlegstructuren 

 

Stage-evaluatie gebeurt steeds in overleg met de stagementoren. 
 

 

5. Wat verwachten wij van studenten? 
 

 Algemeen: 
• de student houdt zich aan de afgesproken opdrachten 

• de student past zich aan, aan de eigenheid en de organisatie van de 

dienst  
• de student kan nauwkeurig observeren en juist rapporteren 

• dossiers invullen gebeurt steeds onder strikte begeleiding van de 

paramedisch verantwoordelijke  
• de student heeft de nodige theoretisch kennis van al geziene leerstof 

• de student leert uit zijn fouten 

• de student roept hulp in voor moeilijk te realiseren situaties. 
• de student heeft een fijne houding en een verzorgde taal 
• de student zoekt zelf leermomenten op en durft gepast initiatief 

nemen  
• de student mag de procedureboeken steeds inkijken maar moeten op 

de afdeling blijven 

 

Op rustige momenten: 

• infobundels inkijken 
• stage opdrachten maken 

• Toestellen reinigen 

 

6. Slot 

 

Hopelijk biedt deze onthaalbrochure je al een eerste kennismaking met de 

afdeling zodat je met veel enthousiasme aan de stage kan beginnen. 
Wij hopen je hiermee een houvast te bieden voor de periode dat je in het 

ziekenhuis stage loopt. 
 

 

Wij wensen je in ieder geval veel leerkansen  
en succes toe! 

 


