Libra R&A locatie Leijpark

ALS
Amyotrofische lateraal sclerose

Deze folder is bedoeld voor mensen met amyotrofische lateraal
sclerose (ALS), die worden behandeld bij Libra Revalidatie &
Audiologie locatie Leijpark. In deze folder leest u in het kort wat
ALS is en wat de specialistische revalidatie van locatie Leijpark u
kan bieden.
Wat is ALS?
ALS is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. De
aandoening leidt tot krachtsverlies van de spieren. Dat komt
doordat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en het
onderste deel van de hersenen, de zogeheten hersenstam,
afsterven. Hierdoor komen de signalen vanuit de hersenen niet
meer aan bij de spieren.
ALS is progressief van aard. Dat betekent dat iemand met deze
ziekte steeds verder achteruitgaat. Het krachtsverlies kan
voorkomen in de armen of benen, maar ook in de spieren die
betrokken zijn bij het praten, slikken en ademen.
Hulpvraaggericht revalideren
De ziekte ALS veroorzaakt toenemende beperkingen. Via
revalidatie proberen we de kwaliteit van leven zo lang mogelijk op
een zo hoog mogelijk niveau te houden. Als u start met de
revalidatie, heeft u waarschijnlijk al een traject achter de rug.
Daarin bent u met verschillende hulpverleners in aanraking
gekomen, zoals uw huisarts en de neuroloog. Samenwerking met
Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark is een nieuwe stap.
Samen met u gaan we hulpvraaggericht aan de slag.
Inhoud van de behandeling
Tijdens het behandelprogramma kunt u te maken krijgen met
verschillende therapeuten. Denk bijvoorbeeld aan een
fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, maatschappelijk
werkende en psycholoog. Wanneer nodig worden ook specialisten
als een longarts en een maag-darm-leverarts bij de revalidatie
betrokken. De revalidatiearts coördineert het gehele proces. Het
behandelteam stemt de behandeling af op uw situatie en wensen.
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Aan de hand van uw hulpvraag bepalen we de doelstellingen.
Hiermee gaan we vervolgens gericht aan het werk.
Overdracht en contacten
Wanneer nodig organiseren we een goede overdracht naar de
eerstelijnszorg. Tevens is er contact met betrokken behandelaars
en instanties, zoals uw huisarts, de thuiszorg, de gemeente en uw
zorgverzekeraar.
Meer informatie
Stichting ALS Nederland
Tel. 088 - 6660333
www.als.nl
ALS-centrum
www.als-centrum.nl
Vereniging Spierziekten Nederland
www.spierziekten.nl
MEE Regio Tilburg
Tel. 013 - 542 41 00
www.meedemeentgroep.nl
Deze folder gaat in op de belangrijkste onderwerpen rondom
amyotrofische lateraal sclerose. Het is echter onmogelijk om alle
informatie die voor u van belang is hierin op te nemen. Daarom
vindt u hierboven enkele adressen voor meer informatie. Heeft u
na het lezen van deze folder nog vragen of zijn er
onduidelijkheden, dan kunt u zich altijd wenden tot uw
behandelaars. Aarzel niet, onze medewerkers zijn u graag van
dienst.
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