Revalidatiegeneeskunde

MS-revalidatie
In deze folder vindt u algemene informatie over revalideren met Multiple Sclerose
(MS). Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek met uw zorgverleners.
Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om die te stellen. Wij blijven graag
met u in gesprek.
Uw huisarts of neuroloog heeft u vanwege uw MS doorverwezen naar Tolbrug
om te revalideren. U heeft inmiddels kennisgemaakt met onze revalidatiearts,
revalidatiearts in opleiding of Physician Assistant (PA).Hij of zij coördineert uw
behandeling bij ons. De eerste drie tot zes weken onderzoeken onze behandelaars
u uitgebreid. Als de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn stellen wij samen
met u uw behandeldoelen op. Daarna maken wij een behandelplan dat we aan u
voorleggen.

Met welke behandelaars krijgt u te maken?
Afhankelijk van de begeleiding die u nodig heeft, kunt u bij ons te maken krijgen
met de:
• Fysiotherapeut, besteedt aandacht aan uw houding en bewegen.
• Bewegingsagoog, kan als doel hebben het uitdagen van bewegingen door
sport- en spelmomenten, het weer krijgen van zelfvertrouwen bij bewegen en
het onderzoeken van sportmogelijkheden. Maar ook u te leren om uw lichamelijke grenzen te voelen.
• Ergotherapeut(e), die kijkt naar uw dagelijks functioneren in praktische zin.
• Logopedist(e), die zich bezighoudt met problemen op het gebied van
communicatie en slikken.
• Maatschappelijk werker, die u kan helpen met vragen over uw persoonlijk en
sociaal functioneren.
• Psycholoog, die zich onder andere bezighoudt met problemen op gebied van
stemming en cognitie (waarnemen, taal, redeneren, geheugen en denken).
• Arbeidstherapeut, als er een vraag ligt voor arbeidsre-integratie en u heeft een
werkgever, dan kan de arbeidstherapeut(e) in een aantal gesprekken uw
werksituatie in beeld brengen en verdere adviezen geven.
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Waarom een teamvergadering over uw behandeling?
Uw behandelaars stemmen hun activiteiten goed op elkaar af. Regelmatig vergaderen
uw behandelaars over het verloop van uw behandeling. Uw opmerkingen of vragen
zijn daarbij zeer welkom. U kunt deze bespreken met uw behandelaar, zodat die ze kan
bespreken in de teamvergadering. Voor deze vergadering zullen de verschillende
therapeuten met u kijken naar uw hulpvragen en doelen. De revalidatiearts, revalidatiearts in opleiding of physician assistant bespreken de conclusies van dit overleg
met u.

Het behandelprogramma
Onze manier van handelen bij multiple sclerose staat beschreven in een behandelprogramma. Dit kunt u als u dat wilt inzien. Met het behandelprogramma als vertrekpunt sluiten wij onze dienstverlening zo goed mogelijk aan op uw persoonlijke
omstandigheden.

Met wie werken wij samen?
Het revalidatieteam werkt nauw samen met de neurologen en andere leden van het
MS- team van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en Ziekenhuis Bernhoven in
Uden.

Wilt u meer informatie?
Meer informatie over MS in het algemeen, vindt u op de sites van de volgende
patiënten-en onderzoeksorganisaties:
www.msvereniging.nl
www.nationaalmsfonds.nl
www.ms-anders.nl
Deze verenigingen geven voorlichting en bevorderen contact tussen lotgenoten. Het
Nationaal MS Fonds is ook actief op het gebied van onderzoek.
MS- informatiecentrum Jeroen Bosch Ziekenhuis
U kunt ook informatie vinden in het MS- informatiecentrum. Het MS- informatiecentrum zit in gebouw D, verdieping 1, ontvangst 4. De openingstijden zijn: dinsdag van
10.30 tot 15.00 uur en donderdag van 10.30 tot 15.00 uur.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00
uur te bereiken via telefoonnummer (073) 553 56 00. Mailen kan natuurlijk ook, naar
info@tolbrug.nl.
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.tolbrug.nl
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