Poliklinische
kinderrevalidatie

Poliklinische kinderrevalidatie
Merem Medische Revalidatie biedt kinderrevalidatie voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar.
Kinderrevalidatie is er voor kinderen die in het dagelijks leven de gevolgen ondervinden van
een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. Ook kinderen met een (motorische)
ontwikkelingsachterstand kunnen worden behandeld. Het doel van revalidatiebehandeling is
dat het kind of jongere weer zoveel mogelijk mee gaat doen met leeftijdsgenoten.
Hoe ziet het traject eruit?
Een verwijzing naar de kinderrevalidatie begint met een afspraak bij de kinderrevalidatiearts.
Hij/zij kijkt naar de hulpvraag van het gezin en problemen van het kind, doet aanvullende
diagnostiek indien nodig, en bepaalt vervolgens de eventuele behandeling. Het kan zijn dat
het kind verwezen wordt naar behandeling elders, soms met controles bij de revalidatiearts.
Het kan zijn dat een kind in aanmerking komt voor poliklinische revalidatiebehandeling of
intensieve poliklinische behandeling zoals semiklinische behandeling (dagbehandeling) in
Hilversum of plaatsing op de therapeutische peutergroepen (in Hilversum, Lelystad of
Almere, zie folder “Kinderrevalidatie bij jonge kinderen”). Het kan voorkomen dat een kind
bekend is in een multidisciplinair team van een academisch ziekenhuis voor bijvoorbeeld
jaarlijkse controles, maar dat behandeling dichter bij huis daarnaast wenselijk is. Wij stemmen
dan de zorg af met het team in het academisch ziekenhuis.
Poliklinische revalidatiebehandeling:
De kinderen en jongeren die bij Merem, Kinderrevalidatie Lelystad revalideren, worden
poliklinisch behandeld. Dit betekent dat het kind 1 of meerdere keren per week voor
behandeling naar onze locatie komt. Mocht een intensievere vorm (semiklinisch) nodig zijn,
dan kan dat op onze locatie in Hilversum. Ook enkele speci eke onderzoeken zijn in
Hilversum, omdat daar bv gespecialiseerde apparatuur voor nodig is (bijvoorbeeld
inspanningsanalyse of gangbeeld analyse). Voor deze onderzoeken is het dan 1 of 2 keer nodig
om naar Hilversum te gaan. Alle andere afspraken kunnen gewoon “dicht bij huis”
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plaatsvinden.

Multidisciplinaire behandeling:
Het behandelteam kan bestaan uit de volgende disciplines: revalidatiearts, pedagogisch
medewerker, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werk en een
orthopedagoog. Al deze mensen werken samen vanuit hun eigen vakgebied, en zijn
gespecialiseerd in kinderrevalidatie. Er wordt veel aandacht besteed aan het afstemmen van
de behandelingen op elkaar. Ouders zijn een samenwerkingspartner in ons team, samen
beslissen we wat nodig is voor uw kind én passend in de situatie thuis. Naast het geven van
behandelingen, kunnen de teamleden ook advies geven over opvoeding, leren, communicatie,
eten en drinken, spelen en geschikt speelgoed, en eventuele hulpmiddelen en aanpassingen.
Er zijn tevens gecombineerde spreekuren van de kinderrevalidatiearts met de orthopedisch
schoenmaker en de orthopedisch instrumentmaker en gezamenlijke spreekuur met een
orthopedisch chirurg.
Diagnosegroepen:
Kinderen met o.a onderstaande diagnoses kunnen terecht bij Merem:
- Ernstige prematuriteit
- Cerebrale Parese
- (onbegrepen) ontwikkelingsachterstand
- Neuromusculaire aandoeningen (NMA)
- Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
- (aangeboren) Plexus letsel (OPBL)
- Spina Bi da
- Developmental Coordination Disorder (DCD)
- Revalidatie na kinderkanker
- (ernstige) voetstand of voetvorm afwijkingen, waarvoor orthopedische voorzieningen nodig
zijn.
Mocht u twijfelen verwijzing van een kind of jongere naar ons een goed idee is, kan de huisarts
altijd vrijblijvend overleggen met een van de kinderrevalidatiearts van de desbetre ende
locatie.
Verwijzing:
Er is altijd een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist om door de
kinderrevalidatiearts gezien te. worden. Voor kinderen vallen de revalidatiebehandelingen
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onder de vergoeding via de zorgverzekering en geldt geen eigen risico.

Contactgegevens
Voor kinderrevalidatie op locatie Hilversum kunt u contact opnemen met:
Medisch secretariaat kinderen MSR
Soesdijkerstraatweg 129
1214 VX Hilversum
Tel. 035-6881598
Voor kinderrevalidatie op locatie Lelystad kunt u contact opnemen met:
Medisch secretariaat kinderrevalidatie
Kwelder 2
8224 CN LELYSTAD
0320 – 230 616
Voor kinderrevalidatie op locatie Almere kinderen kunt u contact opnemen met:
Medisch secretariaat kinderrevalidatie
Marathonlaan 5
1318 ED Almere
Tel. 036-5325540

Een leven met meer
mogelijkheden.

