
dient.
Vraag ook na wanneer je bedenkingen hebt bij 
een kleur, vorm of hoeveelheid van geneesmid-
delen die je toegediend krijgt. Jouw medica-
tie wordt altijd in de gesloten verpleegwacht 
bewaard, nooit bij de patiënt zelf. Tijdens de 
medicatieronde geeft de verantwoordelijke 
verpleegkundige de medicatie aan jou. In het 
kader van educatie kunnen patiënten enkel zelf 
hun medicatie innemen onder toezicht van een 
verpleegkundige op basis van het aangereikte 
medicatieschema. 

Liever slikken dan prikken 

We streven ernaar om medicatie oraal te geven 
("slikken”)  en dus niet per injectie (“prikken”)! 
Verscheidende injecteerbare geneesmiddelen 
hebben een oraal alternatief met evenwaardig 
therapeutisch effect. Indien mogelijk verkiezen 
we dus een orale inname van medicatie boven 
de injecteerbare vorm. Naast een lagere kost, 
biedt orale inname ook meer comfort voor jou. 
Bovendien is de kans op infecties veel kleiner. 
Indien voor medicatie een overstap gemaakt 
wordt van een injecteerbare vorm naar een 
oraal alternatief, dan gebeurt dit steeds door 
je behandelende arts. Spreek je arts aan over 
jouw medicatie.

Draag altijd je identificatiebandje

MULTIDISCIPLINAIR 

ZORGPROGRAMMA 

HAND- EN 

POLSKLACHTEN

Afspraak maken
In geval van een afspraak voor 
handkinesitherapie verloopt de aanvraag 
voor een consult via je behandelend 
specialist.

Als je een afspraak wenst voor het 
multidisciplinaire spreekuur hand- en 
polsklachten, overleg je best met je 
behandelend specialist of huisarts. Jijzelf of je 
huisarts kan daarna een afspraak vastleggen 
via de raadpleging orthopedie op nummer 
016/20.92.07.  

Deze publicatie is een uitgave van het multidisciplinair 
zorgprogramma hand- en polsklachten, in samenwerking 
met de dienst communicatie van het Regionaal ziekenhuis 

Heilig Hart Leuven. 
Datum van afwerking: september 2021

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of 

verspreid zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, 
aan te vragen via

communicatie@hhleuven.be

Naamsestraat 105
3000 Leuven

T 016 20 92 11
www.hhleuven.be

Hoe gaat zo'n 

multidisciplinaire 

raadpleging in zijn 

werk?

De raadpleging richt zich op patiënten met 
hand- en polsklachten waarvan de oorzaak 
niet onmiddellijk duidelijk is, patiënten met 
meerdere problemen in de hand en pols, of 
patiënten die reeds meerdere behandelingen 
kregen voor hun klachten zonder gewenst 
resultaat.

De raadpleging gaat als volgt:
• De handchirurg, fysisch geneeskundige 

of handkinesitherapeut doet een 
intakegesprek.

• Je probleem wordt daarna onmiddellijk 
binnen het team besproken.

• Het team komt na bespreking bij je terug, 
doet eventueel aanvullend onderzoek, en 
deelt hun bevindingen. 

• Afhankelijk van de situatie krijg je een 
diagnostisch of therapeutisch plan 
gepresenteerd. 

• Als je instemt met dat plan, krijg je een 
verantwoordelijk teamlid toegewezen 
dat je verder op zal volgen.



Informeer ons over je gezondheid

Bij je opname in ons ziekenhuis krijg je een 
vragenlijst waarbij wij peilen naar een aantal  
belangrijke elementen: Ben je allergisch voor 
bepaalde geneesmiddelen of materialen? Neem 
je thuis medicatie in? Lijd je aan een chronis-
che ziekte? Heb je in het dagelijkse leven hulp 
nodig?...
Help ons om je opname zo vlot mogelijk te lat-
en verlopen door zoveel mogelijk informatie te 
geven bij je opnamegesprek en door deze vra-
genlijst volledig in te vullen

Stel vragen als je iets niet begrijpt 

Indien je vragen hebt over het verloop van je 
behandeling, onderzoek of operatie, dan kan 
je bij je behandelende arts of verpleegkundige 
terecht.
Volg afspraken en adviezen die je krijgt ook 
strikt op, zowel tijdens je verblijf als na je ont-
slag. Vraag na wat je wel en niet mag doen.
Indien je het gevoel hebt dat je tegenstrijdige  
adviezen krijgt, vraag dan naar duidelijkheid bij 
je arts of verpleegkundige.

Weet welke medicatie je neemt

Informeer bij de verpleegkundige of arts welke 
medicatie je krijgt en waarvoor deze medicatie 

Waarom een 

multidisciplinair 

programma?

Klachten van hand en pols hebben een 
directe invloed op ons dagelijks functioneren 
en welzijn. Vaak komen de klachten voort 
uit een anatomisch probleem, soms is er 
een functioneel probleem en regelmatig is er 
een overlap of onduidelijkheid over wat de 
precieze bron van de klachten is en wat de 
beste vorm van behandeling is.

Daarnaast is gespecialiseerde (na)
behandeling vaak van groot belang om na 
een letsel of operatie tot een goed herstel te 
komen.

Om de diagnostiek, de primaire zorg en 
de zorg na letsel en ingrepen verder te 
verbeteren, bieden we naast consultatie 
of behandeling door onze handchirurg de 
volgende mogelijkheden:

• Kinesitherapeutisch advies en/of 
behandeling.

• Multidisciplinaire raadpleging met 
chirurg, fysisch geneeskundige en 
kinesitherapeut.

RAADPLEGING HANDKINESITHERAPIE
De handkinesitherapeut doet raadpleging 
gelijktijdig met de handchirurg. Op verzoek 
van de chirurg (en altijd na overleg met jou) 
word je gezien door de handkinesitherapeut.

Het kan daarbij gaan om:
• Het instellen van een oefenprogramma 

voor niet-operatieve problemen
• Het instellen van een postoperatief 

oefenprogramma
• Een aanvullend diagnostisch inzicht

Het is mogelijk dat de kinesist je opvolgt (in het 
ziekenhuis of in de eigen praktijk in Leuven). 
Ook kan er een oefenprogramma opgesteld 
worden dat je kan volgen bij je eigen kinesist. 
Eventueel volstaat het oefenprogramma en is 
verdere kinesitherapie niet nodig. 

Tarieven
Er zal een regulier consult aangerekend 
worden door de handchirurg en de 
fysisch geneeskundige. De artsen werken 
niet-conventioneerd, waardoor 
een supplement aangerekend 
wordt. Deze aanrekening wordt door het 
ziekenhuis verzorgd, je krijgt de rekening 
thuis gestuurd.

De handkinesist werkt als zelfstandige 
binnen ons ziekenhuis. De betaling voor dit 
deel van het consult gebeurt rechtstreeks 
bij de kinesitherapeut, op de dag van 
je consultatie. Betalen is mogelijk via 
bancontact, payconiq of via bankapp. Een 
deel van dit consult is krijg je terug via 
ziekenfonds en, indien van toepassing, via 
je hospitalisatieverzekering. De kostprijs 
van dit consult is 28 euro (waarvan 12 
tot 15 euro terugbetaald).


