ALS
Amyotrofische Lateraal Sclerose
U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar de afdeling Revalidatiegeneeskunde
van Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Bij u is de diagnose ALS gesteld. In deze
brochure wordt uitgelegd wat de begeleiding/behandeling van deze aandoening op onze
afdeling inhoudt. Ook krijgt u informatie over de behandelafspraken, bereikbaarheid en
vervoer en over de financiële vergoedingen.

Wat is ALS ?
Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) is een neuromusculaire aandoening. Dat is een
aandoening die leidt tot het niet of onvoldoende functioneren van de spieren. Spieren
zorgen voor beweging, hiervoor krijgen zij via zenuwen een “signaal” van de hersenen.
Bij ALS is er iets mis met de zenuwbanen die een verbinding vormen tussen spieren en
hersenen. De cellen van deze zenuwbanen vallen geleidelijk uit en geven weinig tot
geen signalen meer door aan de spieren, met als gevolg dat deze niet goed meer
kunnen bewegen. ALS is progressief van aard, hetgeen betekent dat de patiënt steeds
verder achteruit gaat; het beloop wisselt per patiënt. De ziekte veroorzaakt meestal
geen pijn en tast het verstand zelden aan. Ook blijven de zintuigen (gevoel, smaak,
gezichtsvermogen, reuk en gehoor) doorgaans intact, evenals de werking van hartspier,
darmen, blaas en de seksuele functies. Het is nog niet bekend hoe de ziekte ontstaat.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
 ALS-centrum
In het UMCU (Utrecht) en AMC (Amsterdam)
www.alscentrum.nl
 VSN
Vereniging Spierziekte Nederland in Baarn
Telefoonnummer: 035 – 548 04 80
www.vsn.nl

De revalidatie
De revalidatie wordt ingedeeld in drie fasen. Elke fase kenmerkt zich door de nadruk op
specifieke doelen:
1e fase: Zelfstandig functioneren.
2e fase: Zelfstandig functioneren met hulpmiddelen en/of voorzieningen.
3e fase: Afhankelijk functioneren met hulpmiddelen, voorzieningen en zorg.
In de 1e fase ligt de nadruk in de revalidatie op kennis maken met elkaar, het geven van
voorlichting en de voorbereiding op de volgende fase. Dit laatste is belangrijk in verband
met de procedures rondom de voorzieningen.
In de 2e fase ligt de nadruk op het ondersteunen, het aanvragen en het leren omgaan
met hulpmiddelen en voorzieningen. Daarnaast worden er afspraken gemaakt rondom
het behandelbeleid, waarvoor het team indien nodig contact legt met hulpverleners in
de thuissituatie.
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In de 3e fase ligt de nadruk op de verzorging thuis. Om deze zorg optimaal te laten verlopen zorgen we ervoor
dat er goede onderlinge afstemming plaats vindt.

Start van de revalidatie
Als u voor behandeling op de afdeling Revalidatiegeneeskunde wordt aangemeld ontvangt u een uitnodiging
voor een gesprek met de revalidatiearts. Hij geeft u verdere informatie over het ziektebeeld en de mogelijkheden
van revalidatie. In overleg met u wordt besloten wanneer de revalidatie start en welke therapieën voor u van
belang zijn.
Bij de start van de revalidatie houden we rekening met uw belastbaarheid en de mogelijkheden om naar de
revalidatieafdeling te komen, indien nodig reserveren we meer tijd voor u.
Wanneer het komen naar onze afdeling te belastend wordt, is het mogelijk dat de revalidatiearts, de
ergotherapeut en de maatschappelijk werker op huisbezoek komen.

Het ALS-team
Op de afdeling Revalidatiegeneeskunde van Meander Medisch Centrum is een gespecialiseerd ALS-team
samengesteld om u te begeleiden.
In dit team wordt nauw samengewerkt. Het team wordt aangestuurd door de revalidatiearts. De doelstelling van
het ALS-team is om u en uw naasten zo goed mogelijk te begeleiden en om de kwaliteit van leven zo optimaal
mogelijk te houden.
Het team bestaat uit:
 revalidatiearts
 ergotherapeut
 fysiotherapeut
 medisch maatschappelijk werker
 logopedist
 diëtist
 medisch psycholoog
 instrumentmaker
 orthopedisch schoenmaker
Revalidatiearts
De revalidatiearts biedt begeleiding op medisch specialistisch gebied en is de coördinator van het ALS-team.
Hij brengt de problemen in kaart en bespreekt de behandeling en de eventuele hulpmiddelen.
Hij verricht tenminste eenmaal per twee maanden controleonderzoek om een optimale zorg te bieden.
Aandachtspunten zijn: kracht in armen/ benen en romp, spreken, speekselaanmaak, slikken, gewicht, stoelgang,
slapen, ademhaling, pijn, stemming en emotie.
De revalidatiearts informeert u en uw familie over het te voeren beleid en koppelt dit regelmatig terug naar
huisarts en neuroloog.
Ergotherapeut
De ergotherapeut bekijkt welke lichamelijke beperkingen moeilijkheden veroorzaken bij de dagelijkse activiteiten.
Gekeken wordt naar de huidige situatie, maar ook naar te verwachten beperkingen. Onder dagelijkse activiteiten
wordt onder andere verstaan: zelfverzorging, huishouden, hobby, vrije tijd en vervoer. De ergotherapeut bekijkt
wat u zelf kan, waar hulp bij nodig is en welke hulpmiddelen de zelfstandigheid zo lang mogelijk optimaal houden.
Tevens kijkt de ergotherapeut naar een goede balans tussen rust en activiteiten. Voor de benodigde
hhulpmiddelen en aanpassingen wordt vergoeding aangevraagd bij gemeente en ziektekosten verzekeraar.
Deze procedures kunnen meerdere maanden in beslag nemen. Omdat het van belang is dat een hulpmiddel
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aanwezig is op het moment dat er behoefte aan is, is het nodig deze in een vroeg stadium aan te vragen.
De ergotherapeut biedt begeleiding en ondersteuning bij het doorlopen van deze procedures.
Fysiotherapeut
De fysiotherapeut geeft advies en instructies op het gebied van het algeheel lichamelijk functioneren. Hierbij valt
te denken aan het aanleren van een goed houdings- en bewegingsgevoel, het optimaal gebruik maken van de
aanwezige spierkracht, aanleren van ademhalings- en hoesttechnieken, aanreiken van ontspanningsmogelijkheden, adviseren en instrueren van eventuele loophulpmiddelen en schoenaanpassingen. Zonodig geeft de
fysiotherapeut til-instructie aan de verzorgers. De begeleiding kan in een later stadium overgenomen worden
door een fysiotherapeut bij u in de buurt.
Logopedist
De logopedist biedt ondersteuning op het gebied van het spreken en het slikken. Zij geeft informatie over het
functioneren van de mond- en keelspieren. Ook geeft zij inzicht in de rol van de ademhaling bij het spreken.
Om een te groot risico op verslikken te voorkomen, geeft de logopedist adviezen ten aanzien van het slikken.
Dit in nauw overleg met de diëtist.
Daarnaast richt de logopedist zich op u en uw partner wat betreft de communicatie met elkaar. Ze geeft tips voor
het zo goed mogelijk benutten van de gesproken communicatie, en begeleidt indien dat nodig is de keuze voor
ondersteunende communicatie-apparatuur.
Diëtist
De diëtist adviseert en begeleidt u met als doel uw voedingstoestand zo goed mogelijk te houden. Onderwerpen
die besproken kunnen worden zijn: het behouden van een gezond gewicht, moeizame stoelgang, eventueel
aanvullende voeding, voeding aanpassen bij verminderde slikfunctie. Dit laatste gebeurt in overleg met de
logopedist Als u met eten en drinken onvoldoende binnen krijgt, dan biedt sondevoeding een oplossing. De diëtist
zal u hierin ook begeleiden.
Medisch maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker richt zich op het psychisch/ sociaal en maatschappelijk functioneren van mensen.
Zij besteed aandacht aan de gevolgen van uw ziekte voor uzelf, partner, gezin en andere belangrijke personen.
Naast algemene informatie biedt zij begeleiding bij het omgaan met de situatie, het maken van keuzes,
verwerking en het inschakelen van thuiszorg en/of andere instanties.
Medisch psycholoog / Psycholoog Revalidatiegeneeskunde
Bij verdergaande psychische of gedragsmatige problemen kan ook de psycholoog ingeschakeld worden. Zij werkt
samen met u en eventueel uw partner naar een betere hantering van de problemen.
Instrumentmaker
Wanneer de revalidatiearts u een orthese voorschrijft, gaat u naar de instrumentmaker. Een orthese is een
hulpmiddel dat gedeeltelijk de functie van een arm of been overneemt of ondersteunt, bijvoorbeeld een
beenbeugel. Op het orthesespreekuur bespreekt de revalidatiearts met een fysiotherapeut en de
instrumentmaker wat ze voor u kunnen maken.
Uw verzekering moet toestemming geven voor de orthese. Wanneer u in aanmerking komt voor een orthese
is het verstandig vooraf contact op te nemen met uw ziekenfonds of verzekering over de vergoeding. Houdt u
er rekening mee dat u wellicht een deel zelf moet betalen als u een eigen risico heeft bij uw ziektekostenverzekering.
Orthopedisch schoenmaker
Als de revalidatiearts u speciale schoenen voorschrijft, gaat u naar de orthopedisch schoenmaker.
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De revalidatiearts bespreekt op het schoenenspreekuur met de orthopedisch schoenmaker wat de beste
schoenvoorziening voor u is. De schoenmaker kan uw eigen schoenen aanpassen of schoenen speciaal voor
u maken.
Ook hiervoor geldt dat uw verzekering hiermee akkoord moet gaan. Houdt u er rekening mee dat u, naast uw
eigen risico, altijd een eigen bijdrage moet betalen.

Behandelafspraken
De poliklinische revalidatiebehandeling vindt plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur.
De revalidatiearts bepaalt de frequentie van de behandelingen en bij welke medewerkers u terechtkomt.
Vervolgens maken de medewerkers van de afdeling planning voor u de behandelafspraken. De afspraken zijn
zoveel mogelijk op één dag gepland en zomogelijk aansluitend. U krijgt hier telefonisch of schriftelijk bericht van.
Voor uw eerste behandelafspraak voor poliklinische revalidatiebehandeling meldt u zich aan de balie van de
polikliniek Revalidatiegeneeskunde.

U bent verhinderd om op uw afspraak te komen?
Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Planning van de Revalidatiegeneeskunde, via het
afsprakennummer 033 - 850 60 70 (vraagt u naar de afdeling Revalidatiegeneeskunde).
Indien u verhinderd bent voor de therapie of voor het bezoek aan de revalidatiearts, meldt u zich hiervoor
minimaal 24 uur van tevoren af. Wanneer u te laat bent of niet afzegt, dan zien wij ons genoodzaakt u een deel
van de kosten in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij de verzekeraar. Wilt u met vakantie
gaan, bespreekt u dit dan met uw revalidatiearts.

De rekening
Wie betaalt nu de kosten van uw revalidatie?
Uw ziektekostenverzekeraar vergoedt uw poliklinische revalidatiebehandeling. Deze vergoeding betreft niet
alleen uw therapie, maar ook het overleg over u in het behandelteam en de telefonische contacten.
Soms moet u echter een eigen bijdrage betalen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw
verzekering. In een enkel geval vergoedt de ziektekostenverzekeraar de revalidatiebehandelingen niet. Indien u
toch besluit met de revalidatiebehandeling te starten, dient u zelf de kosten van de behandeling te betalen.
De kosten voor het niet verschijnen op een afspraak of te laat afzeggen, kunt u niet declareren bij uw
ziektekostenverzekeraar.

Bereikbaarheid en vervoer
De afdeling Revalidatiegeneeskunde bevindt zich op locatie Amersfoort van Meander Medisch centrum.
De afdeling is zowel te bereiken via de hoofdingang van het ziekenhuis als via de zij-ingang.
U kunt het ziekenhuis bereiken met eigen vervoer en openbaar vervoer. Voor meer informatie over de
bereikbaarheid zie: www.meandermedischcentrum.nl of de Polikliniekengids. Als u niet zelf naar het ziekenhuis
kunt komen en er is geen mogelijkheid dat mensen u naar de afdeling poliklinische revalidatiebehandeling
brengen, dan kunt u gebruik maken van een taxi. Met goedkeuring van de revalidatiearts regelt de
afdelingssecretaresse voor u een vervoersbewijs. Met dit bewijs kunt u via uw verzekering mogelijk (een deel van)
de taxikosten vergoed krijgen.
Informeer bij uw ziektekostenverzekering in hoeverre u de kosten vergoed krijgt en van welk taxibedrijf u dan
gebruik kunt maken. Niet elk taxibedrijf heeft afspraken met ziektekostenverzekeraars.
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