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Productcategorie

Kliniek

Aanbieder

Fysiotherapie

Specialisme

Orthopedie, chirurgie

Patiëntengroep

Patiënten met een (indicatie)amputatie onderste extremiteit
(transtibiaal, knie-exarticulatie, transfemoraal)¹ op basis van trauma,
infectie, vaatlijden of tumor

Inhoud
Intake en onderzoek
na verwijzing

Pre- en postoperatief onderzoek met als doel indicatiestelling voor
fysiotherapie (voorlichting, loop- en transfertraining, conditie- en
krachttraining).
Bij indicatie of verwijzing volgt een intake aan de hand van de medische
en verpleegkundige gegevens van de patiënt.
Na anamnese en onderzoek wordt een individueel behandelplan
opgesteld aan de hand van protocol en/of beleid gesteld door
behandelend medisch specialist.
Intake:
- inventarisatie voorgeschiedenis, comorbiditeit en
herstelbelemmerende factoren
Onderzoek:
- bepalen kracht, balans, inspanningstolerantie en loopvaardigheid

Reguliere zitting fysiotherapie

Activiteiten:
- voorlichting over revalidatieproces
- advies over hulpmiddelen
- complicaties voorkomen (o.a. pneumonie, decubitus, contracturen)
- wondgenezing bevorderen
Wanneer de patiënt stompgips, zwachtel of stompverband (direct
postoperatief) heeft:
- bevorderen zelfredzaamheid (ADL-training, transfertraining,
zitbalans, sta- en looptraining, rolstoel rijden)
- behandelen op stoornisniveau (pijn, wondherstel, oedeem, kracht,
coördinatie, angstreductie) met oefentherapie
- informeren over leefregels, bedhouding, contractuurpreventie
- waar nodig het deelnemen aan het multidisciplinair overleg
- adviseren over het na-traject

Lange zitting fysiotherapie
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Afsluiting en rapportage

De fysiotherapeut legt de gegevens uit de gehele behandelperiode vast
in het patiëntendossier en geeft advies over het optimaliseren van de
gezondheid en een eventuele vervolgbehandeling.
Bij een vervolgbehandeling wordt relevante patiëntinformatie
overgedragen conform het behandelprotocol van het ziekenhuis, bijv. bij
opname in een revalidatiecentrum of het verpleeghuis (bijv. geriatrische
revalidatiezorg) of naar de eerste lijn.

Resultaat

De patiënt is geïnformeerd over leefregels en oefeningen, zodat hij zijn
genezingsproces positief en actief kan beïnvloeden.
De patiënt heeft een optimale zelfredzaamheid bereikt binnen zijn
mogelijkheden.

Literatuur/richtlijnen

Richtlijnen:
CBO-richtlijn Amputatie

Kwaliteit fysiotherapeut

BIG-registratie

Kosten
Intake en onderzoek
na verwijzing
Reguliere zitting fysiotherapie
Lange zitting fysiotherapie
Afsluiting en rapportage
Toeslag weekend
Inlichtingen en aanvragen

¹

bij VLF = info@vlfnl.nl en NVZF = Secretariaat@nvzf.nl

deze productbeschrijving betreft niet de (voor-)voet amputatie, dubbele amputatie en de
hemipelvectomie.

Productbeschrijving: Klinische fysiotherapie na amputatie
onderste extremiteit
Autorisator:

Naam:
Functie:

Status: geëvalueerd + vastgesteld
Datum: 10-12-2018
Vaste items
Lokaal aan te passen

Evaluatiedatum:
December 2020
Pagina 2 van 2

