
E-revalidatie met ikoefenzelf.nl
Basalt is hèt erkende expertisecentrum voor medisch specialistische 
revalidatie. In ons revalidatiecentrum hebben we een speciaal 
e-revalidatieprogramma voor mensen die een beroerte hebben gehad, 
genaamd ikoefenzelf.nl. Het voordeel van e-revalidatie is dat u in uw 
eigen tijd, overal, zelf kunt oefenen.
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Snel naar herstel
Zelf oefenen waar en wanneer u wilt

Revalideren betekent veel oefenen. Oefenen van zowel lichamelijke als mentale 
vaardigheden. Dat doet u bij ons in het revalidatiecentrum samen met uw 
behandelaren en daarnaast door zelf te oefenen. Zelf oefenen is goed mogelijk 
met behulp van instructievideo’s op de computer, tablet of telefoon. Dit 
noemen we ‘e-revalidatie’.

Waarom is extra oefenen belangrijk?
Het is heel belangrijk dat u na het doormaken van een beroerte zoveel mogelijk
probeert te oefenen. Het lijkt misschien vreemd om te oefenen terwijl u zich niet
lekker of moe voelt, maar het is wetenschappelijk bewezen dat dit wel degelijk goed
is. Het blijkt dat als u in de eerste periode van uw herstel veel oefent, u uiteindelijk
meer zult kunnen dan als u minder oefent.

Wat houdt ikoefenzelf.nl precies in?
Tijdens uw revalidatie bepaalt de behandelaar of, en vanaf wanneer, u zelf 
extra oefeningen kunt doen naast de revalidatiebehandelingen. Iedereen die 
baat kan hebben bij e-revalidatie krijgt een trainingsprogramma op maat van 
het behandelteam via ikoefenzelf.nl. Dit is een online platform waar alle extra 
oefeningen van verschillende behandeldisciplines samen met extra informatie over 
een beroerte op één plek te vinden zijn. 

U kunt dan gedurende uw gehele revalidatietraject extra oefeningen doen via een 
tablet, computer of smartphone. Dit kan in het revalidatiecentrum, thuis of waar u 
maar wilt. 

Na de poliklinische revalidatie bij Basalt kunt u bij een aantal eerstelijns 
behandelaren met dezelfde programma’s verder trainen. De behandelaren bij Basalt 
kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden.

Welke oefeningen kunt u verwachten?
Uw trainingsprogramma kan bestaan uit lichamelijke oefeningen en/of oefeningen
gericht op het geheugen, leren en aandacht (cognitie). Ook heeft u toegang tot 
informatie over een beroerte, de gevolgen hiervan en verwijzingen naar relevante 
websites en patiëntenverenigingen.

De oefeningen zijn gevarieerd en worden uitgelegd aan de hand van duidelijke, korte 
instructiefilms.

Hoe kunt u starten met de oefeningen?
Aan het begin van uw revalidatie heeft u een e-consult met een van de behandelaren 
van Basalt. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken of ikoefenzelf.nl voor u geschikt is. 
Indien dit het geval is, wordt er een account voor u aangemaakt en wordt uitgelegd hoe 
u gebruik kan maken van het oefenplatform. 

U kunt dan direct inloggen op ikoefenzelf.nl, maar dan staan er nog geen oefeningen 
voor u klaar. Wel kunt u informatie lezen over een beroerte en de gevolgen
hiervan. Er staan ook relevante websites en patiëntenverenigingen vermeld.

Zodra uw behandelteam denkt dat u zelfstandig kunt gaan oefenen, worden er 
oefeningen voor u in het platform klaargezet en kunt u zelf aan de slag. 



basaltrevalidatie.nl

Alphen a/d Rijn- locatie Alrijne Ziekenhuis
Delft
Gouda
Leiden
Leiderdorp- locatie Alrijne Ziekenhuis
Zoetermeer- locatie LangeLand Ziekenhuis

Den Haag:
- Vrederustlaan
- Het Hand- & Polscentrum
- locatie HagaZiekenhuis Sportlaan
- locatie HagaZiekenhuis Leyweg
- locatie  HMC Westeinde 

Basalt: met tien vestigingen in de regio altijd dichtbij. 

Meer weten? 
U kunt voor meer informatie, voor en tijdens de behandeling, contact 
opnemen met uw behandelaar. Heeft u technische problemen met 
ikoefenzelf.nl, dan kunt u terecht bij de helpdesk door een e-mail te sturen 
naar helpdesk@ikoefenzelf.nl. 

Wilt u meer lezen over ikoefenzelf.nl? Kijk dan op de website
www.ikoefenzelf.com. Hier vindt u ook de handleiding voor het gebruik van 
het platform.


