Revalidatiecentrum Pulderbos
Het revalidatiecentrum heeft als taak de zorg op zich te nemen voor kinderen en jongeren
met een ernstig neurologisch of respiratoir probleem die niet goed in een ambulante
setting kunnen geholpen worden. Tevens zijn er ook kinderen die een intensieve revalidatie
behoeven welke niet in een acuut ziekenhuis gegeven kan worden. Aan een eventuele opname
gaat dan ook vaak een intensief overleg tussen de behandelende artsen en het team van het
revalidatiecentrum vooraf.
In het revalidatiecentrum kunnen 95 kinderen en jongeren tot 21 jaar terecht voor tijdelijke
intensieve revalidatie. Het revalidatiecentrum bestaat uit een epilepsiecentrum; tevens
kunnen er kinderen en jongeren opgenomen worden met een neurologisch of respiratoir
probleem.
Enerzijds verblijven er dus patiënten die lijden aan een aandoening van het centrale of
perifere zenuwstelsel. Veelal gaat het om kinderen met epilepsie of met
revalidatieproblemen die het gevolg zijn van een (verkeers)ongeval of ziekte. Het gaat dus
ook om coma- en ex-comapatiënten of kinderen en jongeren met niet-aangeboren
hersenletsels (NAH). Anderzijds worden er kinderen en jongeren opgenomen met
bronchopulmonale dysplasie (BPD), astma, mucoviscidose of andere chronische
aandoeningen van de luchtwegen.
Het centrum heeft als doel de totale zorg voor een kind op zich te nemen tijdens de periode
van het verblijf.
Via een interdisciplinaire manier van werken worden alle noodzakelijke
revalidatietherapieën zoals kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, verpleegkundige
zorgen, dieetaanpassing op elkaar afgestemd. Aan het centrum is ook een school voor
kleuter-, lager en secundair onderwijs verbonden waarbij er sterk wordt gewerkt op een zo
individueel mogelijk onderwijsprogramma voor elk kind. Tevens wordt er heel wat
aandacht besteed aan de emotionele, gedragsmatige en sociale begeleiding van zowel het kind
als het gezin.
Tegen het einde van het verblijf wordt in overleg met de verwijzende artsen, het C.L.B.
(Centrum voor Leerlingenbegeleiding) en voornamelijk met de ouders gezocht naar de
verdere optimale ontwikkelingskansen van dit kind. Na ontslag wordt het kind verder
gevolgd door de verwijzende instanties.
Buiten de noodzakelijke behandelingen en school is er ruimte voorzien voor een zo normaal
mogelijke ontspanning en recreatie met onder andere sport, zwemmen, ... Dit alles in een
bosrijk natuurgebied.
Het revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren in Pulderbos is ontstaan uit een
samenwerking tussen de Universitaire Ziekenhuizen in Leuven en de vzw Kristelijke
Mutualistische Solidariteit.

