Klinische fysiotherapie na een fractuur van het proximale femur
Productcategorie

Kliniek

Aanbieder

Fysiotherapie

Specialisme

Orthopedie, chirurgie

Patiëntengroep

Patiënten met een fractuur van het proximale femur

Inhoud
Intake en onderzoek
na verwijzing

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.
Bij onderzoek wordt gebruik gemaakt van klinimetrie gericht op:
- mobiliteitsstatus (FAC = Functional Ambulation Categories)
- neutrale nulmethode (ROM = Range of Motion)
- spierfunctie (MRC = Medical Research Council)
- pijn (VAS = Visueel Analoge Schaal)

Reguliere zitting fysiotherapie

Activiteiten:
informeren/adviseren over beleid en (behandel)verloop
inventariseren en optimaliseren van belastbaarheid
afhankelijk van beleid, oefentherapie gericht op verbeteren/behoud
van circulatie, ROM en spierfunctie
mobiliseren met loophulpmiddelen
voorwaarden scheppen voor ontslag
evalueren met klinimetrie
inschatten van opnameduur en adviseren over ontslagbestemming
waar nodig het deelnemen aan het multidisciplinair overleg

Lange zitting fysiotherapie
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.

Resultaat

Er is een korte ligduur en een spoedig ontslag naar huis, revalidatieinstelling of verpleeghuis.
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Kwaliteit fysiotherapeut

BIG-registratie

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

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