
Voor ambulante patiënten
• Locomotorische revalidatie
• Neurologische revalidatie
• Oncologische revalidatie
• Rugrevalidatie/nekrevalidatie
• MS-trajecten
• Parkinson-trajecten
• Cognitieve revalidatie 
• Advies bij hulpmiddelen en woningaanpassingen i.f.v. 

VAPH 
    (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
• Energiemanagement
• Multidisciplinair RAT (rolstoeladvies-team) + GRAT 
    (gespecialiseerd rolstoeladvies-team)

Contact

Heeft u graag meer informatie over onze dienst en 
behandelingen, contacteer ons via +32 3 821 35 89. 

Neem een kijkje op www.uza.be/fysische-revalidatie.

Welkom op de dienst 
fysische geneeskunde
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UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook   en twitter       

Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.



Beste verwijzer, 

Op de dienst fysische geneeskunde en revalidatie van het 
UZA begeleiden we patiënten met multidisciplinaire en 
kwalitatieve zorg, dit zowel op diagnostisch als therapeu-
tisch gebied. Onze aanpak wordt continu getoetst aan de 
evoluties van het wetenschappelijk onderzoek en nationale 
en internationale behandelingsrichtlijnen. Onze patiënten 
helpen we zo zelfstandig mogelijk, en met de juiste begelei-
ding, terug in de maatschappij te laten functioneren.

Waarvoor kunnen patiënten bij 
ons terecht? 

We begeleiden vooral patiënten met locomotorische, 
neuromusculaire en neurologische aandoeningen. Elk reva-
lidatieplan is opgebouwd op maat van de patiënt. Dat wil 
zeggen dat we de functionele vaardigheden van de patiënt 
trainen en stimuleren, en psychosociale steun aanbieden 
specifiek gericht op het gezondheidsprobleem. 

Wij specialiseren ons in het bijzonder in: 
• Spier- en zenuwtesten
• Echografie
• Echografiegeleide puncties
• ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy)
• Kracht- en bewegingsmeting van rug en ledematen 
• Multidisciplinaire revalidatie van o.a. de wervelkolom
• Oncologische problematiek
• Parkinson 
• Multiple Sclerose

Onze behandelingen en revalidatieprogramma’s richten 
zich zowel op ambulante als gehospitaliseerde patiënten. 

Hoe werkt onze dienst? 

Met een vernieuwde therapiezaal zetten we extra in op een 
functionele training. In de zaal zijn steeds een arts, kinesithe-
rapeut, ergotherapeut, psycholoog en sociaal verpleegkundige 
aanwezig waarop de patiënt beroep kan doen.

Wetenschappelijke evidentie vormt de basis voor onze be-
handelplannen. We blijven participeren aan wetenschappe-
lijke studies i.s.m. de Vlaamse universiteiten die tot nieuwe 
inzichten leiden. 

We zijn een erkende instelling voor uitgebreide revalidatie in 
kader van de conventie 9.50 voor functionele revalidatie en 
voor NMRC (neuromusculair referentiecentrum). Daarnaast 
loopt een samenwerkingsovereenkomst met Fedris (Federaal 
Agentschap voor Beroepsrisico’s).

Telerevalidatie 

Met telerevalidatie kunnen patiënten op afstand trainen. Via 
hun smartphone of computer kunnen ze thuis oefenschema's 
raaplegen die individueel zijn opgesteld. Met deze applicaties 
kunnen we ook op afstand oefeningen aanpassen of advies 
geven.  

Wat houdt ons revalidatie-aanbod in? 

Voor gehospitaliseerde patiënten
• Acute locomotorische aandoeningen/ingrepen 
• Acute neurologische/neurochirurgische aandoeningen
• Pneumologische aandoeningen
• Pediatrie
• Majeur trauma


