
Patiënteninformatie
Neurorevalidatie

Wat is Neurorevalidatie?
Onder neurorevalidatie verstaan we alle
(para)medische en psychosociale
behandelingen die erop gericht zijn om zo
prettig en zelfstandig mogelijk te functioneren
met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Wat is NAH?
Niet-aangeboren hersenletsel is een
beschadiging in de hersenen. Deze is in de
loop van het leven ontstaan als gevolg van
een ziekte of ongeval.
NAH is een verzamelnaam voor verschillende
vormen van hersenletsel, waaronder:
- CVA (ook wel beroerte, herseninfarct of
hersenbloeding genoemd),
- MS
- ziekte van Parkinson
- hersenletsel door een ongeval
- hersentumor.

In de volgende situaties kan
neurorevalidatie voor u een uitkomst
zijn:
1. U heeft onlangs van uw neuroloog of
geriater te horen gekregen dat u één van
bovenstaande aandoeningen heeft.
Niet-aangeboren hersenletsel heeft gevolgen
voor u en uw omgeving. 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.

2. U bent thuis gekomen na een
ziekenhuisopname of revalidatieperiode.
Vaak wordt in de thuissituatie pas echt
duidelijk wat voor u de gevolgen van NAH
zijn. Een goede behandeling en begeleiding
aan huis zijn dan van belang

3. Nieuwe hulpvragen na verloop van tijd.
Behoeftes of eisen die u stelt aan uw
functioneren kunnen veranderen waardoor u
nieuwe hulpvragen krijgt.

Daarnaast kan een op het eerste gezicht
geslaagde revalidatie uiteindelijk thuis niet
afdoende blijken te zijn. Vaak wordt pas later
duidelijk dat er veel veranderd is als gevolg
van NAH.

Wat kunnen wij voor u doen?
Bij Fysiocare zijn wij deskundig op het gebied
van neurorevalidatie bij NAH.
Afhankelijk van uw hulpvraag(en) werken we
aan verbetering en/of zoveel mogelijk behoud
van functies (balans, conditie e.d.)
en vaardigheden (traplopen, buiten wandelen,
fietsen e.d.) Dit om zo prettig en zelfstandig
mogelijk te kunnen functioneren, zowel in
huis als buitenshuis.
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.

Team neurorevalidatie Thuis-Verder
gemeente Renkum

Omdat NAH vaak op meerdere gebieden dan
alleen bewegen gevolgen heeft, werken wij
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 en psycholoog.
Veel mensen willen ondanks hun beperkingen
zo lang en plezierig mogelijk thuis blijven
wonen. Wij helpen u daar graag bij!
Wij werken, afhankelijk van uw hulpvraag(en)
ook samen met andere disciplines waaronder
huisarts, praktijkondersteuners, thuiszorg,
revalidatiearts, neuroloog, etc.
Ons werkgebied ligt in de gemeente Renkum.

Thuis-Verder is netwerkpartner in de
CVA-ketenzorg Arnhem en omgeving.
Ook zijn wij aangesloten bij ParkinsonNet.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Kijk op onze website:
www.fysiocareoosterbeek.nl of neem contact op
met uw fysiotherapeut voor meer informatie of
het maken van een afspraak. Wij hebben voor
uw behandeling een verwijsbrief nodig van uw
specialist of huisarts.

Versie 3 - Neurorevalidatie  - 2022-6-24 / © 2018,  Fysiocare Oosterbeek

http://www.fysiocareoosterbeek.nl

