Revalidatie Geneeskunde

Screening spasticiteit
Inleiding
Uw huisarts of specialist heeft in overleg met u besloten u door te verwijzen voor
behandeling van uw spasticiteit bij het Centrum voor Revalidatie van VieCuri Medisch
Centrum.
Wat is spasticiteit?
Bij spasticiteit trekken spieren in armen en of benen voortdurend onwillekeurig
samen (toegenomen spierspanning). Hierdoor kunnen de spieren stijf en hard zijn en
ook zo aanvoelen. Het kan moeilijk zijn om armen en benen naar behoren te
bewegen. Ook kan spreken problemen geven.
Spasticiteit in armen en handen maakt het moeilijk om vingers te openen, polsen te
bewegen en ellebogen te strekken, Spasticiteit in benen maakt het moeilijk om tot
stand te komen, te staan en te lopen.
Wat kunt u verwachten?
Uw eerste afspraak is bij de revalidatiearts. Samen met u bekijkt hij/zij waar uw
problemen zitten. Op basis hiervan stelt de revalidatiearts vast of er een screening
moet plaatsvinden.
Vragenlijst
Als een screening gaat plaatsvinden krijgt u na het polibezoek bij de revalidatiearts
een vragenlijst aangereikt. Wij vragen u deze vragenlijst op de afdeling in te vullen en
in te leveren bij de spreekuurassistente.
Afspraak
Na aanmelding door de revalidatiearts voor de screening wordt u op de wachtlijst
geplaatst. Binnen drie weken nemen wij telefonisch contact op om een afspraak voor
de screening te plannen. Ook maken we een afspraak om het advies dat uit de
screening volgt te bespreken.
Wij sturen u de datum en tijd van de afspraken ook schriftelijk toe.
De screening
Tijdens de screening wordt vanuit de disciplines (vakgebieden) fysiotherapie en
ergotherapie uw huidige gezondheidsituatie in kaart gebracht. Elke discipline levert
vanuit zijn eigen deskundigheid en ervaring een bijdrage aan de diagnostiek.
Zo kan een inschatting gemaakt worden van de problemen die u ondervindt van uw
spasme.
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Door deze screening kan het revalidatieteam u een gedegen advies geven ten
aanzien van behandelmogelijkheden.
Waaruit kan een screening bestaan
Afhankelijk van uw problematiek kan de screening bestaan uit de volgende
onderdelen:
 observatie en testen van de arm-handfunctie;
 observatie en testen van de beenfunctie;
 onderzoek naar spasme in de arm-hand;
 onderzoek naar spasme in het been;
 loopanalyse.
Na de screening
De leden van het screeningsteam bespreken gezamenlijk de resultaten van de
screening. Hieruit volgt een advies.
U krijgt van de revalidatiearts het advies van het sreenings-team en welke
behandelmogelijkheid het beste bij u past.
Er zijn een aantal behandelmogelijkheden:
 Er is (nog) geen indicatie voor behandeling.
 U komt in aanmerking voor een Botoxbehandeling.
 U komt in aanmerking voor loophulpmiddelen of handspalken.
 U start of zet de therapie in de eerstelijns praktijk voort. Hierbij geniet een
behandelaar die kennis heeft van spasticiteit de voorkeur.
 U start met Revalidatiedagbehandeling in VieCuri (start binnen drie weken).
Bericht aan huisarts / specialist
Nadat de revalidatiearts het advies met u heeft besproken, schrijft hij een brief aan
uw huisarts en eventueel andere behandelend specialisten. Hij vermeldt de
bevindingen van de screening en het daaruit voortvloeiende advies.
Vergoedingen
Poliklinische revalidatie zit in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Soms moet
er een machtiging worden aangevraagd. Dat wordt door ons secretariaat verzorgd.
Twijfelt u of uw zorgverzekering de behandeling wel vergoedt, neem dan contact op
met uw zorgverzekering voor de behandeling begint. Houd er wel rekening mee dat
uw zorgverzekering een eigen risico hanteert.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen dan kunt u altijd contact
opnemen met de afdeling revalidatie.
Algemeen
 (077) 320 53 41
Therapieplanning
 (077) 320 53 97
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Bereikbaarheid
Afdeling Revalidatie
Polikliniek
Locatie Venlo
routenummer 56
Poliklinische Revalidatie
Locatie Venlo
routenummer 56

Locatie Venray
routenummer 53
Medisch Centrum Wieënhof
De Wieënhof 1
5802 EZ Venray
Via de hoofdingang en dan de route volgen langs de
binnentuin

U kunt op de website www.viecuri.nl kijken voor meer informatie. Ook vindt u daar
een routebeschrijving.

VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Locatie Venray
Tegelseweg 210
Merseloseweg 130
5912 BL Venlo
5801 CE Venray
(077) 320 55 55  (0478) 52 22 22
internet: www.viecuri.nl
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