Informatie
voor de patiënt

Functional Capacity
Evaluation (FCE) bij
Arbeid Revalidatie
Friesland

Laat zien wat je kunt

U bent aangemeld voor een fysiek belastbaarheidsonderzoek (FCE) bij
Arbeid Revalidatie Friesland locatie Leeuwarden.
Door middel van deze folder willen wij u informeren over de gang van
zaken tijdens het onderzoek.

Doel van de FCE
Het fysiek belastbaarheidsonderzoek wordt ingezet om de lichamelijke
belastbaarheid in kaart te brengen.
Het doel van de FCE is inzicht te krijgen in uw fysieke belastbaarheid in
relatie tot de belasting van uw (toekomstige) werkzaamheden.
We hopen u zo adviezen te kunnen geven die de kans op (verder)
verzuim verminderen.

Inhoud
Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een consult bij de
revalidatiearts om te bepalen of het medisch verantwoord is om een
FCE uit te voeren. Als er geen belemmeringen zijn, volgt een
onderzoek. U ontvangt hiervoor een rooster.
Het onderzoek duurt ongeveer 3 uur en wordt afgenomen door een
arbeidsfysiotherapeut of ergotherapeut. Tijdens dit onderzoek moet u
een aantal opdrachten met betrekking tot fysieke belasting
uitvoeren zoals: tillen, dragen, staan, bovenhands werken enz.
Deze opdrachten verlopen volgens een gestandaardiseerde
testmethode.
Daarnaast inventariseren wij door middel van een gesprek de inhoud
en belasting van de werkzaamheden.

Rapportage
Na het onderzoek wordt een rapportage geschreven met de
bevindingen, conclusies en adviezen. In overleg met u kan een
nagesprek plaatsvinden. Na uw goedkeuring zal de rapportage
verstuurd worden naar de verwijzer.

2

Praktische informatie
Het rooster met datum en tijd voor de FCE krijgt u plm. twee weken
voorafgaand aan het onderzoek thuisgestuurd.
U wordt verzocht sportkleding en sportschoenen mee te nemen.
Het onderzoek neemt meerdere uren in beslag. Bij voortzetting van het
onderzoek na het middaguur, verzoeken wij u een lunchpakket mee te
nemen. Koffie en thee is aanwezig.
Het onderzoek zal worden verricht bij Arbeid Revalidatie Friesland,
Henri Dunantweg 2 te Leeuwarden (bij het MCL, route 76D).
U kunt bij Revalidatie Friesland parkeren, volg daarvoor de borden op
het terrein van het MCL.
Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de receptie.
Aan dit onderzoek zijn kosten verbonden.
Deze worden vergoed door de zorgverzekeraar of betaald door uw
werkgever, re-integratiebureau, gemeente, UWV, letselschade
advocaat, verzekeringsmaatschappij, school of door uzelf.
Met vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat van
Arbeid Revalidatie Friesland.
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
(T) 058 286 64 83
arbeid@revalidatie-friesland.nl
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Contact en locaties
Contact algemeen
(T) 0512 - 38 94 94
(E) info@revalidatie-friesland.nl
Postbus 2, 9244 ZN Beetsterzwaag

Locaties
Locatie Beetsterzwaag
Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag
(T) 0512 - 38 94 94

Spreekuurlocaties
Spreekuur Drachten
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
(T) 0512 - 58 88 88

Locatie Leeuwarden
Henry Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
(T) 058 - 286 62 60

Spreekuur Harlingen
Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen
(T) 0517 - 49 99 99
Spreekuur Steenwijk
Sluisweg 2, 8332 JC Steenwijk
(T) 0522 - 23 33 33
Meer informatie
Wilt u meer informatie over
Revalidatie Friesland? Kijk dan
op www.revalidatie-friesland.nl
of bel tijdens kantooruren naar
(T) 0512 - 38 94 94.

Locatie Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
(T) 0515 - 48 81 80
Locatie Heerenveen
Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen
(T) 0513 - 68 57 31
Locatie Dokkum
Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum
(T) 0519 - 29 19 40
Locatie Emmeloord
Medisch centrum “De Houttuinen”
De Houttuinen 5, 8301 XP Emmeloord
(T) 0515 - 48 81 80
Let op: adres voor spreekuur en
behandeling verschillen.
Locatie Meppel
Isala Diaconessenhuis
Hoogeveenseweg 38, 7943 KA Meppel
(T) 0522 - 23 34 56

Laat zien wat je kunt
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Spreekuur Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX Emmeloord
(T) 0515 - 48 89 94
Let op: adres voor spreekuur en
behandeling verschillen.

