Rugscholing bij chronische aspecifieke
lage rugklachten
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• het verbeteren van het lichamelijk functioneren;
U heeft nu de mogelijkheid om bij ons deel te nemen aan een
• het vitaal blijven en deelnemen aan het dagelijks leven;
scholingsprogramma samengesteld voor patiënten met
chronische, aspecifieke lage rugklachten.
In dit scholingsprogramma zijn diverse deskundigen betrokken,
waaronder gespecialiseerde fysiotherapeuten, een ergotherapeut
en een diëtist.
Wij werken nauw met elkaar samen en nemen waar nodig, na
overleg met u, met uw huisarts of specialist contact op.
Ons doel is vaardigheden en waar mogelijk verbeteren en
aanleren van nieuwe vaardigheden. Om u beter te laten
functioneren met uw rugklachten.
U zal anders te werk gaan op uw werk, thuis of bij het sporten en
minder ongemak van uw rugklachten ervaren.
Wij kunnen u beloven u integer, respectvol en vriendelijk te
behandelen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Adviesen behandelcentrum van Azora:
T 0315 - 33 82 60 of adviesenbehandelcentrum@azora.nl

uitgave: december 2015

Rugscholing
bij chronische aspecifieke lage rugklachten

Hoe werkt het?
Voordat u kunt starten met het programma wordt een intake
uitgevoerd. Hierbij zijn een fysiotherapeut en een ergotherapeut
aanwezig.
Vervolgens kunt u mee doen aan het trainingsprogramma.
De cursus vindt plaats op:

Cursusinhoud
Er wordt geoefend en getraind volgens een weloverwogen en goed
opgebouwd trainingsprogramma.
De oefeningen, achtergrond
en doelstelling van de oefeningen worden u telkens duidelijk uitgelegd.

Cursusdata
Datum intake:
Voorlichtingsbijeenkomsten:
1. Datum:				Onderwerp:

Hiervoor maken wij gebruik van een heldere presentatie en
voorlichtingsmaterialen.

2. Datum:				Onderwerp:

U krijgt uw oefeningen en leefstijl adviezen op papier mee naar huis.

3. Datum:				Onderwerp:
4. Datum:				Onderwerp:

Indien het herstelproces afwijkend verloopt wordt de behandeling
bijgesteld. Bij een normaal verloop wordt doorgegaan volgens het
trainingsprotocol.

Het scholingsprogramma duurt ongeveer drie maanden en bestaat
hoofdzakelijk uit actieve oefenvormen met of zonder fitness apparatuur
en oefenmaterialen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan scholing op
het gebied van ergonomie, tillen en bukken.

Na twaalf weken heeft u het trainingsprogramma afgerond en zal er
een eindevaluatie plaats vinden.

Aanmelden kan telefonisch of via de website. Het is ook mogelijk dat u
via uw eigen fysiotherapeut wordt aangemeld voor de training.

Donderdag van 17.45 – 19.00 uur.
Na zes weken vindt een tussentijdse evaluatie plaats en wordt het
effect van het trainingsprogramma geëvalueerd.

5. Datum:				Onderwerp:
6. Datum:				Onderwerp:

Datum tussentijdse evaluatie:

Datum eindevaluatie:

