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INLEIDING
Het revalidatiecentrum voor slechtzienden en blinden van
UZ Leuven biedt gespecialiseerde hulp aan personen met
visuele problemen. Het centrum wil de kwaliteit van het
dagelijkse leven van slechtzienden en blinden verbeteren,
thuis, op school, op het werk en in de vrije tijd. Er worden
communicatietechnieken, mobiliteitstechnieken en hulpmiddelen aangeboden die het gezichtsverlies compenseren.
De patiënt wordt begeleid bij het verwerven van aangepaste
vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te worden.
De specifieke doelstellingen van de revalidatie worden
door een multidisciplinair team in overleg met de patiënt
opgesteld. Een individueel revalidatieprogramma wordt
opgemaakt. Dat programma wordt gerealiseerd in
ambulante therapiesessies in het revalidatiecentrum
of de thuissituatie.

HET TEAM
Het multidisciplinaire team bestaat uit een revalidatie
oogarts, een low-visiontherapeut, een mobiliteits
instructeur, een therapeut voor activiteiten van het
dagelijkse leven, een sociaal werker en een psycholoog.
De revalidatieoogarts licht de aandoening toe, stelt
de behandelingsstrategieën op, begeleidt bij studie- en
beroepsoriëntatie en stelt de revalidatiemogelijkheden
voor.

De low-visiontherapeut gaat na welke problemen er zijn
thuis, op school, op het werk en in de vrije tijd. Hij test samen
met de patiënt verschillende soorten hulpmiddelen uit en
bepaalt welk type het meest geschikt is. Hij oefent het gebruik
ervan met de patiënt. Hij geeft ook dactylo- en computerlessen.
De mobiliteitsinstructeur leert technieken aan, zodat de
patiënt zich op een veilige en zelfstandige manier kan
verplaatsen: stoklopen, het openbaar vervoer leren gebruiken
en routes leren volgen.
De ADL-therapeut (therapeut voor activiteiten van het
dagelijkse leven) bespreekt welke problemen de patiënt
ondervindt in het dagelijkse leven en toont welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden om alledaagse taken uit
te voeren. De patiënt krijgt theoretische uitleg en praktische
tips. De ADL-therapeut kan ook aan huis komen om in de
thuissituatie met de patiënt te oefenen.
Bij de sociaal werker kan de patiënt terecht voor een
ondersteunend gesprek, advies en informatie over sociale
voorzieningen en thuisbegeleiding.
De psycholoog kan de patiënt in een of meerdere
gesprekken helpen bij het verwerkingsproces van het
verliezen van zijn zicht.

WIE KOMT IN AANMERKING?
U komt op raadpleging in het revalidatiecentrum voor
slechtzienden en blinden en brengt alle brillen en draagbare

loepen mee die u gebruikt. De revalidatiearts meet uw
visus en gezichtsveld. Die bepalen of u in aanmerking komt
voor een revalidatieprogramma en / of hulpmiddelen en de
terugbetaling ervan.
Als u wordt doorverwezen door uw eigen oogarts, vraag
dan een verwijsbrief en een ingevuld formulier 5 met
recente medische gegevens. De dag van de consultatie
brengt u dat formulier mee en alle brillen en draagbare
loepen die u gebruikt.

KOSTEN
Het revalidatiecentrum voor slechtzienden van UZ Leuven
is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid
en door het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH). De revalidatiekosten worden grotendeels
door de verzekeringsinstellingen (ziekenfonds) vergoed.

