PATIENTENINFORMATIE
NEUROREVALIDATIE
Diagnose niet-aangeboren hersenletsel
Er worden jaarlijks veel mensen getroffen
door niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
waaronder beroerte (CVA), ziekte van
Parkinson, Multiple Sclerose, traumatisch
hersenletsel, hersentumor en dementie.
Wat is Neurorevalidatie?
Onder neurorevalidatie verstaan we alle
(para)medische en psychosociale
behandelingen voor mensen met
niet-aangeboren hersenletsel.

In de volgende situaties kan
neurorevalidatie dichtbij huis voor u
een uitkomst zijn:
U heeft onlangs van uw neuroloog of
geriater te horen gekregen dat u één van
bovenstaande aandoeningen heeft
Niet-aangeboren hersenletsel heeft grote
gevolgen voor u en uw omgeving. Door de
aandoening raken denken en doen verstoord.
Dit heeft tot gevolg dat u meer moeite krijgt
met functioneren. Er kunnen zich problemen
voordoen op gebied van bewegen, de
communicatie, het eten en drinken, de
persoonlijke verzorging, maar ook op gebied
van wonen, werk en relatie.
U bent thuis gekomen na een
ziekenhuisopname of revalidatieperiode
Patiënten geven aan dat de problemen als
gevolg van hun aandoening pas echt
beginnen wanneer ze weer thuis zijn.
In de (revalidatie)instellingen vindt een deel
van de revalidatie plaats. Het functioneren in
de eigen omgeving (thuis, in de familiekring,
op het werk) kan daar nauwelijks aan bod

komen. Daarnaast kan een op het eerste
gezicht geslaagde revalidatie uiteindelijk thuis
niet afdoende blijken te zijn. Vaak wordt pas
later duidelijk voor u en uw omgeving, dat er
veel veranderd is.
Problemen na verloop van tijd
Wij noemen een paar voorbeelden:
- Uit onderzoek is gebleken dat een grote
groep CVA patiënten één tot twee jaar na de
beroerte langzaam in functioneren achteruit
gaat. Een voorbeeld daarvan is dat het buiten
lopen op ongelijke ondergrond steeds
moeilijker wordt omdat uw conditie is
verminderd en/of dat u sneller uw evenwicht
verliest. De kans op vallen wordt dan groter.
- In de loop der tijd kunnen uw behoeftes of
eisen, die u stelt aan uw functioneren,
veranderen waardoor u nieuwe hulpvragen
krijgt.
Wat kunnen wij voor u doen?
Bij Fysiocare zijn wij gespecialiseerd op het
gebied van neurorevalidatie bij NAH.
Afhankelijk van uw hulpvraag(en) werken we
samen met u aan verbetering en/of zoveel
mogelijk behoud van functies (balans,
conditie e.d.) en vaardigheden (traplopen,
buiten wandelen, fietsen e.d.) om optimaal te
kunnen functioneren in en om huis en in de
samenleving. We helpen u gebruik te maken
van uw mogelijkheden en om te gaan met uw
beperkingen. Hierbij maken wij onder andere
gebruik van functionele oefentherapie:
oefeningen waar u direct baat bij heeft in uw
dagelijks leven.
Afhankelijk van de doelstelling(en) worden de
behandelingen aan huis en/of op de praktijk
gegeven.

CVA groepsbehandeling
Naast individuele behandelingen hebben wij
kleine oefengroepen voor mensen met een
beroerte, waarin zowel individueel als
gezamenlijk geoefend wordt.

Team neurorevalidatie Thuis-Verder
gemeente Renkum
Omdat uw aandoening op meerdere gebieden
dan alleen bewegen gevolgen heeft, werken
wij intensief samen met andere behandelaars
in team neurorevalidatie Thuis-Verder
gemeente Renkum
Dit ervaren team, opgericht in 2007, bestaat
uit de volgende disciplines: fysiotherapie,
ergotherapie, logopedie, psychosociale
ondersteuning en psycholoog.
Veel mensen willen ondanks hun beperkingen
-zichtbare of onzichtbare- zo lang en plezierig
mogelijk thuis blijven wonen. Ons team komt
tegemoet aan deze wens door onderzoek,
behandeling en advies in uw eigen
woonomgeving te bieden!
Wij werken, afhankelijk van uw hulpvraag(en)
ook samen met andere disciplines waaronder
thuiszorg, revalidatiearts, neuroloog etc.
Ons werkgebied ligt in de gemeente Renkum.
Thuis-Verder is netwerkpartner in de CVAketenzorg Arnhem en omgeving.
Ook zijn wij aangesloten bij ParkinsonNet
Wilt u meer informatie of contact?
Zie onze praktijkgegevens op de achterzijde.

