
Neurologische klachten zijn klachten veroorzaakt door een aandoening aan het
zenuwstelsel. U kunt denken aan een hersenbloeding/herseninfarct (CVA),
hersenletsel (wel of niet aangeboren), dwarslaesie, multiple sclerose (MS), ziekte van
Parkinson of tumoren met aantasting van het zenuwstelsel als gevolg.

Veel voorkomende gevolgen van bovenstaande neurologische aandoeningen zijn
krachtsverlies, spasticiteit, verlammingen, spierverkortingen, gewrichtsverstijving en
stoornissen in coördinatie, evenwicht, gevoel of concentratie. Als het een aandoening
is waarbij de hersenen zijn betrokken dan ontstaan soms gedragsveranderingen en
begripsstoornissen waardoor het bewegen eveneens nadelig kan worden beïnvloed.
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Wat kan een fysiotherapeut voor u betekenen?

Verwijzing en vergoeding

Heeft u te maken met een van bovenstaande of een andere neurologische aandoening?
Bij uzelf of bij een familielid? Een goede therapie is dan heel belangrijk.

De fysiotherapeut zal afhankelijk van de hulpvraag en een lichamelijk onderzoek bepalen
waar het accent van de behandeling komt te liggen, zodat u uw dagelijks leven weer op
kunt pakken of voortzetten binnen uw nieuwe grenzen en mogelijkheden. De
behandelwijze hangt af van de aard van de neurologische klacht en de fase van herstel
waarin iemand zich bevindt. Fysiotherapie bij neurorevalidatie gaat vooral over
dagelijkse bewegingen zoals het weer leren lopen, opstaan en gaan zitten, staan en zich
verplaatsen. Daarvoor is het nodig om mobiliteit, spierkracht, uithoudingsvermogen en
balans te trainen. Soms kan de behandeling bestaan uit hulp bij het bewegen van uw
armen en benen.

Indien gewenst of noodzakelijk kunt u naast fysiotherapie ook met andere disciplines aan
de slag, zoals een ergotherapeut en/of logopediste. Ook na een revalidatiefase in een
revalidatiecentrum of verpleegkliniek is fysiotherapie vaak nog noodzakelijk. De
behandelingen kunnen plaatsvinden in de praktijk of aan huis.

Fysiotherapie is met of zonder verwijzing (DTF) toegankelijk. Bij een chronische
indicatie, wat vaak het geval is bij een neurologische aandoening, is een verwijzing van
huisarts of specialist wel verplicht. Mocht u hierover twijfelen, neem dan contact op
met uw therapeut.

Fysiotherapie Tilburg Reeshof is aangesloten bij stichting MENT (Multidisciplinair
Eerstelijns NAH-zorgTilburg) en werkt samen met Ergotherapiepraktijk Plan.
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