
Sociale dienst

Patiëntenbegeleiding op de dienst 
SP-locomotorische revalidatie
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SP-locomotorische 
revalidatie
De aanleiding van een opname op de dienst 
SP-locomotorische revalidatie is vaak een 
onverwachte en ingrijpende gebeurtenis 
die emotionele, praktische, administratieve, 
familiale, financiële en andere problemen met 
zich kan meebrengen. 

Meestal komen patiënten hier terecht na de 
acute fase van een heelkundige ingreep of 
na een neurologische aandoening. Door hun 
ingreep of ziekte hebben zij vaak te maken met 
beperkingen bij het uitvoeren van handelingen 
uit het dagelijks leven.

Locomotorische revalidatie heeft als hoofd- 
doel om de impact van deze beperkingen 
te minimaliseren. We streven voor elke 
revalidant naar een maximaal herstel. Bij de 
aanvang van de revalidatie is het eindresultaat 
niet altijd voorspelbaar. Daarom wordt er 
meestal kort na de opname reeds een ontslag-
beleid bepaald. De maatschappelijk werker 
hanteert hierbij vaak een 2-sporenbeleid.

Pas als de patiënt geen progressie meer 
maakt of als de revalidatie maximaal is, zal 
de arts een wijze van ontslag en een richt-
datum voorstellen. Vanaf dat moment start 
de maatschappelijk werker met de concrete 
oppuntstelling van het ontslag, geeft zij extra 
informatie en zoekt zij samen met de patiënt 
en zijn familie naar mogelijke oplossingen.

Ontslagbegeleiding: 
2-sporenbeleid
Aangezien we rekening moeten houden met 
lange wachtlijsten, die zowel de residentiële 
zorg als de diensten voor thuishulp hanteren, 
start de sociaal werker bij de aanvang van 
het verblijf met de voorbereiding van een 
2-sporenbeleid. Dit houdt in dat er zowel op 
vlak van thuiszorg als op vlak van plaatsing, 
preventieve aanvragen worden ingediend.

Uiteraard blijft het hoofddoel van de  
revalidatie ervoor te zorgen dat de patiënt 
terug naar huis kan. Pas in laatste instantie 
wordt voor chronische verzorgingspatiënten 
een opname in een verzorgingsinstelling 
geadviseerd. 

Indien terugkeer naar huis mogelijk is, wordt 
gezorgd voor de nodige omkadering om de 
continuïteit van zorg te waarborgen door het:

• inschakelen van professionele  
thuiszorgdiensten zoals thuisverpleging, 
poetsdienst, gezins- en bejaardenhulp, 
warme maaltijden, ...

• het aanvragen van hulpmiddelen via  
uitleendiensten zoals ziekenhuisbed,  
vast loopkader, 4-wielrollator, ...

Ook voor ambulante revalidatie na het ontslag 
kunnen patiënten op de revalidatiedienst van 
campus Bornem terecht. Als de patiënt zelf 
niet over vervoer beschikt, kan de sociaal 
werker informatie geven over mogelijke 
oplossingen.
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In het kader van de lange wachtlijsten geven 
we soms ook bij een terugkeer naar huis aan 
de patiënt advies om een preventieve plaatsing 
in overweging te nemen - dit om plaatsings-
problemen in de toekomst te vermijden.

Indien terugkeer naar huis niet meer mogelijk 
is, zal de sociaal werker je ondersteunen in de 
zoektocht naar:

• een geschikt woonzorgcentrum
• een kort- of een herstelverblijf

In overleg met de patiënt en zijn familie 
wordt steeds getracht een oplossing op 
maat te vinden. Omwille van de soms lange 
wachtlijsten en omdat de ligduur ook op de 
SP-dienst beperkt is, is het niet altijd mogelijk 
dat de patiënt in aansluiting op de zieken-
huisopname in het woonzorgcentrum van zijn 
voorkeur kan worden opgenomen. Daarom 
dienen we soms een tussenoplossing aan te 
beiden.

Je kan ook bij de sociaal werker terecht voor 
volgende zaken:

• aanvraag sociale tegemoetkomingen  
(bv. FOD, zorgverzekering)

• administratieve hulp in verband met de 
ziekenhuisopname (bv. hospitalisatie- 
verzekering)

• juridische hulp (bv. aanvraag voorlopige 
bewindvoering)

Een ziekenhuisopname kan vele vragen en 
emoties oproepen. Patiënten komen terecht 
in een andere omgeving die onzekerheid en 
angst met zich meebrengt. Samen met de arts 
en de andere ziekenhuismedewerkers willen 
wij hierbij graag helpen.

Contact
Nadine De bruyn
Tel: 03 890 59 07
E-mail: nadine.de.bruyn@azr.be

Bereikbaarheid
dinsdag: 09.00u tot 17.30u
woensdag: 13.30u tot 16.30u
donderdag: 09.00u tot 17.30u
vrijdag: 09.00u tot 12.00u
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