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U bent doorverwezen door uw huisarts of een medisch specialist naar de 
polikliniek Revalidatiegeneeskunde. In deze folder vindt u informatie over uw 
eerste bezoek aan deze polikliniek. 

WAT IS REVALIDATIE? 
De afdeling Revalidatiegeneeskunde behandelt de lichamelijke, psychische en 
sociaal maatschappelijke gevolgen van aandoeningen, ziektes en ongelukken. 
Revalideren betekent weer zo goed mogelijk leren functioneren in het dagelijks 
leven. Het doel van de revalidatie is een zo optimaal mogelijk functioneren en/
of (in het geval van kinderen) een zo goed mogelijke ontwikkeling te bereiken. 
Ook kunnen we u leren om te gaan met blijvende gevolgen van aandoeningen 
en ongelukken, als u niet meer helemaal kunt herstellen.

DAG VAN DE AFSPRAAK OP DE POLIKLINIEK
Wat neemt u mee?
Neem bij uw bezoek aan het ziekenhuis het volgende mee: 

- Uw patiëntenpas. Ga van te voren na of deze nog geldig is en laat zo nodig 
een nieuwe maken bij de centrale receptie. 

- Uw verzekeringspapieren of verzekeringspas.
- Lijst met medicijnen (als u medicijnen gebruikt).

INSCHRIJVEN EN PATIËNTENPAS
Als u voor het eerst bij ons als patiënt in het ziekenhuis komt, dan moet u eerst 
een patiëntenpas aan laten maken bij de centrale receptie in de hal. Neem 
hiervoor uw identificatie en verzekeringspas mee. 

NAAR DE POLIKLINIEK
Meld u bij de balie van de polikliniek. Houd uw patiëntenpas gereed. Daarna 
kunt u plaats nemen in de wachtkamer. Het kan zijn dat uw enige tijd moet 
wachten. Wij doen ons best om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. 

IN DE SPREEKKAMER BIJ DE REVALIDATIEARTS
Tijdens uw eerste bezoek stelt de revalidatiearts u allerlei vragen over uw 
klachten en problemen. Vervolgens wordt een lichamelijk onderzoek gedaan. 
Een (lichamelijke) beperking kan grote gevolgen hebben in het dagelijks leven. 
Samen met u kijkt de revalidatiearts welke problemen u ervaart en hoe deze 
het beste behandeld kunnen worden. Op basis daarvan maakt de revalidatie-
arts een behandelplan om uw dagelijks functioneren te verbeteren. 
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Het behandelplan kan onder andere bestaan uit: 
• Een eenmalig advies. 
• Verwijzing naar een paramedicus (bijvoorbeeld een fysiotherapeut, manu-

eel therapeut, logopedist, ergotherapeut of psycholoog) met een vervolgaf-
spraak bij de revalidatiearts. 

• Vervolgafspraak op het gezamenlijk spreekuur van de revalidatiearts en de 
orthopedisch instrumentmaker of orthopedisch schoenmaker. 

• Verwijzing voor poliklinische revalidatiebehandelingen. Hier werkt de  
revalidatiearts in nauw teamverband samen met andere disciplines zoals  
een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, psycholoog en een maat-
schappelijk werker. 

• Het voorschrijven van medicijnen. 
• Verwijzing naar een andere specialist. 

HOE BEREIDT U ZICH GOED VOOR OP HET EERSTE BEZOEK  
BIJ DE REVALIDATIEARTS 

• U kunt uw vragen op papier zetten als geheugensteun.
• Bedenk wat de belangrijkste problemen in het dagelijks leven zijn waar u 

tegenaan loopt.
• Denk na over uw verwachting van de revalidatie en wat u graag (weer) zou 

willen en kunnen. Met andere woorden: wat wilt u bereiken?
• Geef het aan als u iets niet begrijpt.
• Neem een familielid of goede kennis mee naar het gesprek. Twee horen 

meer dan één.

AFSPRAAK MAKEN OF AFZEGGEN;
Een nieuwe afspraak maken of een afspraak afzeggen kan op twee manieren:
- Direct na uw bezoek bij de balie van de polikliniek.
- Telefonisch bij de polikliniek via het telefoonnummer  0344-674138.
Een afspraak afzeggen doet u bij voorkeur minimaal 48 uur voor het bezoek, 
maar uiterlijk 24 uur van tevoren. 

VRAGEN? 
Heeft u na het lezen van deze folder vragen? U kunt deze voorleggen aan de 
revalidatiearts of de medewerkers achter de balie. U kunt ook bellen naar de 

POLIKLINIEK REVALIDATIEGENEESKUNDE
 0344-674138.



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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