Libra R&A locatie Leijpark

Praktische informatie
poliklinische revalidatie
kinderen/jongeren

Uw kind start binnenkort met poliklinische revalidatie bij Libra
Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark.
Deze folder geeft informatie over poliklinische revalidatie voor
kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die regulier onderwijs
volgen. Regulier onderwijs is in deze folder een verzamelterm
voor:
kinderen van 0 – 4 jaar die niet de therapeutische peutergroep
van de Speelbergh bezoeken;
kinderen van 4 – 18 jaar die een reguliere basisschool of
middelbare school bezoeken.
Het is onmogelijk om alle informatie in deze folder te plaatsen.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel dan niet
en neem contact op met de medewerkers van locatie Leijpark. Zij
zijn u graag van dienst. Achterin deze folder vindt u handige
telefoonnummers.

Poliklinische revalidatie
Wat is poliklinische revalidatie?
Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren houdt in dat uw
kind vanuit huis behandelingen volgt in het revalidatiecentrum.
Dit wil niet zeggen dat uw kind de hele dag aanwezig is voor
therapie, maar dat behandeling op bepaalde tijden door een of
meerdere behandelaars plaatsvindt.
Het revalidatieproces
Nadat de revalidatiearts heeft besloten dat uw kind voor
poliklinische revalidatie in aanmerking komt (dit wordt
indicatiestelling genoemd) vraagt de arts een onderzoek aan bij
een of meerdere behandelaars. Hiervoor bestaan twee trajecten:
Het multidisciplinaire onderzoek (MDO): hierbij wordt uw kind
onderzocht door een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist
en psycholoog, en heeft u een afspraak met een
maatschappelijk werkende.
In een teamoverleg worden de bevindingen besproken en een
voorstel opgesteld voor verdere behandeling/begeleiding.
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Dit wordt met u besproken waarna, in samenspraak met u, een
definitief behandelplan wordt opgesteld. Ook worden verdere
afspraken gemaakt over waar en wanneer de behandeling het
beste kan plaatsvinden.
Een onderzoekstraject, waarbij één of enkele behandelaars uw
kind zullen zien. De onderzoeksgegevens bespreken zij met de
revalidatiearts. Vooraf is met u afgesproken hoe de arts de
gegevens met u nabespreekt.
Voor deze trajecten staan vaste tijden gereserveerd in de roosters
van de behandelaars. Beide trajecten zijn binnen zes weken
afgerond.
In samenspraak met u wordt een behandelplan opgesteld. De duur
van de behandeling wordt duidelijk afgesproken en de einddatum
vastgelegd. De inhoud van het behandelplan is individueel en op
maat gemaakt voor uw kind. Het is belangrijk dat u op alle
afspraken voor behandeling komt.
Gedurende de behandelperiode vindt regelmatig overleg plaats
tussen de revalidatiearts en de behandelaars. Zij bespreken de
vorderingen van het kind en stellen het behandelplan zo nodig bij.
Ook tussen behandelaars en u als ouders of verzorgers is er
regelmatig overleg. Als dat nodig is, worden u en uw kind
uitgenodigd voor een onderzoek of gesprek met de revalidatiearts.
Wachtlijst
Als de revalidatiearts uw kind voor poliklinische revalidatie heeft
aangemeld, komt uw kind op een wachtlijst te staan. Voor vragen
over de wachtlijst kunt u terecht bij de planning (telefoonnummer
zie achterin deze folder).
Planning
De afdeling planning maakt, in overleg met u, een behandelrooster
voor de gehele behandelperiode. Wij proberen zoveel mogelijk
rekening te houden met uw wensen, maar dat lukt niet altijd.
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Zo zal het bij schoolgaande kinderen regelmatig voorkomen dat de
therapie binnen schooltijd plaatsvindt. U krijgt wekelijks de
therapietijden toegestuurd voor de week erna, zodat u tijdig weet
wanneer u en uw kind in het centrum worden verwacht.
Groepsbehandeling
Het kan zijn dat uw kind geïndiceerd wordt voor behandeling in
een groepje. Groepsbehandelingen vinden op vaste tijden plaats.
Uw kind stroomt dus in, en het is daarom slechts in zeer beperkte
mate mogelijk rekening te houden met individuele wensen.
Melden bij eerste behandeling
Als uw kind voor de eerste behandeling komt, meldt u zich bij het
informatiepunt. Daar wordt u verwezen naar de juiste
wachtruimte.
Afmelding bij verhindering
Het kan voorkomen dat u of uw kind om dringende redenen
onverwacht verhinderd zijn. Neem dan zo spoedig mogelijk - in
ieder geval 24 uur van tevoren - telefonisch contact op. Het
telefoonnummer voor afmelding voor therapie (088-3133677)
vindt u op uw wekelijks planningsrooster.
Voor het afzeggen van een afspraak bij de revalidatiearts kunt u
terecht bij het medisch secretariaat kinderen/jongeren via
telefoonnummer 088-313 3540. Het medisch secretariaat is
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 en van
14.00 – 17.00 uur.
Het tijdig afmelden is behalve voor onze planning ook voor uw
ziektekosten van belang. Sinds kort heeft de overheid het
zogenoemde ‘wegblijftarief’ ingevoerd.
Dit houdt in dat zorginstellingen een rekening mogen sturen
vanwege het niet verschijnen op gemaakte afspraken of als de
afspraak niet tijdig wordt afgezegd. U kunt dit bedrag niet
declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Wij vragen u dus met
klem een afspraak tijdig af te zeggen.
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Het kan ook voorkomen dat een behandelaar onverwacht afwezig
is, bijvoorbeeld door ziekte. In dat geval zal onze afdeling planning
zo snel mogelijk contact met u opnemen. Geeft u wijzigingen in
bijvoorbeeld uw (e-mail)adres of telefoonnummer altijd aan ons
door, zodat wij u kunnen bereiken.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we u naar de algemene brochure
van Libra Revalidatie & Audiologie. Mocht u na het lezen van deze
brochure nog vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot de
de medewerkers van Libra Revalidatie & Audiologie locatie
Leijpark. Aarzel niet, ze zijn u graag van dienst. U kunt ook een
kijkje nemen op onze website www.libranet.nl
Handige telefoonnummers
• Planning: 088-313 3330
• Afmelden therapie: 088-313 3677
• Medisch secretariaat kinderen/jongeren
(afmelden afspraak revalidatiearts): 088-313 3540
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Aantekeningen:
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Aantekeningen:
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