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Visie 

 

Revant biedt revalidatie op specialistisch niveau voor kinderen en volwassenen. 

Het doel van revalidatiezorg is de patiënt te helpen de door haar/hem gewenste 

rol in de samenleving (weer) zo goed mogelijk te vervullen ondanks eventuele 

participatieproblemen. 

 

Revant is gevestigd in Breda, Goes en Terneuzen. De revalidatiecentra van Revant 

werken intensief samen met een groot aantal instellingen voor gezondheidszorg 

in de regio, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en uw huisarts. 

 

ALS en PSMA 

 

Wat is Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) en Progressieve Spinale Spieratrofie 

(PSMA)? Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een aandoening van het 

zenuwstelsel die leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren. 

ALS is progressief van aard. Dat betekent dat iemand met deze ziekte geleidelijk 

achteruitgaat in functioneren. Er bestaat een aan ALS verwante aandoening, 

Progressieve Spinale Spieratrofie (PSMA) genaamd. Of het om PSMA of ALS gaat, 

wordt vastgesteld door een neurologisch onderzoek. 

 

Als u ALS of PSMA heeft, komt u in aanmerking voor behandeling bij Revant. Ook 

uw familie en/of partner kunnen gebruikmaken van de deskundigheid van onze 

ALS- en PSMA-behandelteams. 

 

Doel 

 

Doel van het behandelprogramma is u en uw partner/familie te helpen zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis te functioneren, eventueel met gebruik van 

hulpmiddelen en aanpassingen en met hulp van anderen. 



Behandelteam 

 

Het behandelteam bestaat uit een revalidatiearts, ergotherapeut, fysiotherapeut, 

logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog en diëtist. De behandelaars zijn 

allemaal gespecialiseerd in ALS en PSMA. 

 

Revalidatiedoelen 

 

Uw huisarts of medisch specialist verwijst u naar de revalidatiearts. De 

revalidatiearts bespreekt met u welke mogelijkheden het behandelprogramma 

biedt. 

 

U bepaalt samen met de revalidatiearts en de andere behandelaars welke 

doelstellingen voor u belangrijk zijn. Het behandelteam stelt een behandelplan op 

dat rekening houdt met uw wensen en mogelijkheden. Tijdens de 

revalidatieperiode heeft u regelmatig overleg met de revalidatiearts. 

 

Wat kunt u van het programma verwachten? 

 

Het programma: 

- informeert u over de gevolgen van uw ziekte; 

- adviseert u bij het omgaan met uw beperkingen in communicatie, mobiliteit,  

 zelfverzorging, huishouden, relaties, maatschappelijk en sociaal leven; 

- begeleidt u bij het verkrijgen van aanpassingen en voorzieningen; 

- leert u zo goed mogelijk om te gaan met de toenemende beperkingen; 

- begeleidt u bij het zo goed mogelijk omgaan met de veranderde situatie; 

- steunt u bij de keuzes die u moet maken tijdens het ziekteproces. 

 

Individuele behandeling 

 

U krijgt individuele behandeling. Tijdens het programma leren u en uw 

partner/familie wat u zelf kunt doen om zo lang mogelijk optimaal te 

functioneren. Als u niet meer naar het revalidatiecentrum kunt komen, is het 

soms mogelijk de behandeling bij u thuis voort te zetten. Ook de revalidatiearts 

kan u dan thuis bezoeken.  



Eventueel kan de fysiotherapeut, logopedist of diëtist bij u in de buurt de 

behandeling overnemen. Zij kunnen ook gebruikmaken van de adviesfunctie van 

het ALS- en PSMA-behandelteam. 

 

Duur revalidatie 

 

De duur van behandeling is afhankelijk van uw hulpvraag en het verloop van de 

ziekte. Dit is per persoon verschillend. U bepaalt, samen met uw partner/familie 

in overleg met de revalidatiearts, van welke deskundigheden van het 

behandelteam u gebruikmaakt. 

 

Vragen 

 

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de revalidatiearts of een van de 

behandelend therapeuten. 

Telefoonnummer De Wielingen/Lindenhof: 0113 236 236. 

 

Patiëntenvereniging 

Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) 

Lt. Gen.Van Heutszlaan 6 

3743 JN  Baarn 

Telefoon 0900 – 5480480 

Email vsn@vsn.nl 

Website www.vsn.nl 

 

ALS websites 

www.als-centrum.nl 

www.stichting-als.nl 
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