Klinische fysiotherapie na een klassieke HNP-operatie / laminectomie
Productcategorie

Kliniek

Aanbieder

Fysiotherapie

Specialisme

Neurochirurgie, orthopedie

Patiëntengroep

Patiënten na een klassieke HNP-operatie (Hernia nuclei pulposi) of
laminectomie/interarcuaire kanaalverwijding (IAK).

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. Er is aandacht voor preoperatieve klachten, comorbiditeit en de notities van de operateur over
operatieniveau en eventuele peroperatieve bijzonderheden.
Na anamnese en onderzoek wordt een individueel behandelplan
opgesteld aan de hand van protocol en/of beleid.
Onderzoek:
- het onderzoek richt zich op postoperatieve klachten, eventuele
complicaties, sensibiliteit en kracht.
- observeren van het bewegen in bed, het maken van transfers, en het
algemeen bewegen buiten het bed (bijv. lopen en traplopen) .
- klinimetrie wordt gebruikt voor het bepalen van mobiliteit (FAC) en
pijn (NPRS).

Reguliere zitting fysiotherapie

Lange zitting fysiotherapie
Afsluiting en rapportage

Activiteiten:
- uitleg over belasting–belastbaarheid.
- begeleiding bij het herwinnen van mobiliteit (transfers, (trap)lopen),
ADL-functies, spierkracht en zelfredzaamheid. Dit is mede mogelijk
middels oefentherapie gericht op mobiliteit en stabiliteit van de
lumbale wervelkolom.
- het mobiliseren wordt gestart op dag 0 of 1 afhankelijk van het
beleid van de operateur.
- waar nodig het deelnemen aan het multidisciplinair overleg
De fysiotherapeut legt de gegevens uit de gehele behandelperiode vast
in het patiëntendossier en geeft advies over het optimaliseren van het
herstel en een eventuele vervolgbehandeling.
Bij een vervolgbehandeling wordt relevante patiëntinformatie
overgedragen conform het behandelprotocol van het ziekenhuis.
Afhankelijk van het beleid van het ziekenhuis krijgt de patiënt een
verwijzing mee voor fysiotherapie in de eerste lijn.
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Resultaat

Bij
-

het ontslag uit het ziekenhuis:
kan de patiënt zelfstandig transfers maken met of zonder hulpmiddel
kan de patiënt zelfstandig mobiliseren met op zonder hulpmiddel
is de patiënt in staat ADL-handelingen zelfstandig uit te voeren.
is de patiënt op de hoogte hoe hij het herstel van zijn rug kan
optimaliseren.

Literatuur/richtlijnen
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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