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Foto omslag: Dyslexie hoeft Camiel niet in de weg te staan (zie blz. 6).
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De zorgparagraaf op Prinsjesdag was dit jaar zeer

van bekendheid met revalidatiegeneeskunde voor andere

bescheiden. De nadruk ligt op het remmen van de on-

medisch specialisten.

beperkte groei in de zorguitgaven. In 2015, het jaar van

Met het oprichten van het Kindcentrum Adelante willen

de waarheid, wordt duidelijk wat dit voor patiënten gaat

we nog sterker etaleren wat we aan kinderen met een

betekenen. Met name voor burgers met een chronische

beperking te bieden hebben zodat ze volwaardig kunnen

ziekte of beperking wordt het spannend. De invoering

participeren. Een mooi voorbeeld wordt beschreven in

van Passend Onderwijs en de transitie van een groot deel

het stuk over Musical Unlimited. Een blik op de foto’s

van de AWBZ naar de WMO zijn hierbij van groot belang.

van de musical Annie en de Lion King leert al dat u er de

Voeg daarbij de enorme bezuinigingen en de grote druk

volgende keer bij wilt zijn!

op de zorgverzekeraars om uitgaven te verminderen en je

Ons succesvolle Woontrainingscentrum voor jongeren

hoeft geen raketgeleerde te zijn om te kunnen bedenken

met een beperking, Villa Franca in Heerlen, krijgt een zus-

dat het ook voor zorgaanbieders turbulente tijden zijn.

je in Geleen. De dertien wooneenheden waren één week
na de bekendmaking van ons voornemen al gereserveerd!

Het is in dit licht bezien met gepaste trots dat wij deze

Er is kennelijk veel behoefte, dus we zijn nu andere loca-

editie van Adelante Actueel aan u voorleggen. De

ties, onder meer in Roermond, aan het onderzoeken op

bijdragen ademen een drang uit om te vernieuwen, te

geschiktheid. Een zelfde uitbreiding wordt beschreven

verbeteren en te groeien. Kortom, precies waar de naam

voor onze tak Audiologie en Communicatie. Het Taalteam

Adelante voor staat: vooruit!

Adelante dat zich bezig houdt met o.a. Ernstige Enkel-

Met het instellen van een leerstoel Revalidatiegenees-

voudige Dyslexie heeft een nieuwe vestiging geopend in

kunde aan de Universiteit Maastricht in 2009 werd

Eindhoven, waarmee Oost-Brabant ook van onze zorg

Adelante geacademiseerd. Een vrucht daarvan is de

gebruik kan maken.

promotie van Véronique Moulaert, die een succesvolle

Tenslotte treft u nog het interview met Theo Heuts, een

interventie na een hartstilstand ontwikkelde: “Stilstaan...

82-jarige die na een zware hartoperatie en complica-

en doorgaan”. Ook het nieuwe onderwijsbeleidsplan past

ties ons klinisch cardioprogramma volgde en inmiddels

in deze verdere academisering. Ons voornaamste doel

weer zelfstandig thuis woont. Het toont aan dat de

daarbij is geneeskundestudenten enthousiast te maken

medisch specialistische revalidatie gelukkig niet meer

voor de revalidatiegeneeskunde. In goede handen bij

uitgesloten is voor 65-plussers zoals voorheen.

onze nieuwe, enthousiaste collega Clemens Rommers

Adelante gaat dus volle kracht vooruit en we zullen

en onze “tweede” leerstoelhouder Jeanine Verbunt.

in deze turbulente tijden het beste uit onszelf moeten

Revalidatiearts Bea Hemmen ontwikkelde samen met

blijven halen om dat zo te houden!

traumatoloog Peter Brink, Fast Track, een manier om
traumapatiënten versneld op te nemen en te behandelen

Carrol Terleth,

in de revalidatie. Het onderschrijft andermaal het belang

lid raad van bestuur

Intensieve samenwerking tussen ziekenhuis en revalidatiece

Traumapatiënt herstelt sne
Nadat multi-traumapatiënten in een ziekenhuis zijn geopereerd, moeten ze vaak lang wachten
voordat een revalidatiecentrum hen gaat behandelen. Adelante heeft samen met Maastricht
UMC+ de zogeheten Fast track-methode ontwikkeld, waardoor deze patiënten eerder met
revalidatie kunnen starten en sneller herstellen. Ook andere regio’s gaan hiermee aan de slag.

4

Mensen die door een ongeval veel botbreuken en/of

met het daar aanwezige traumarevalidatieteam en zijzelf

hersenletsel hebben opgelopen, worden in ons land naar

de wekelijkse besprekingen van het traumateam in het

een van de elf traumacentra gebracht. Daar staat een

ziekenhuis bijwoonde. “Daar kreeg ik te horen welke

gespecialiseerd team klaar om deze multi-traumapatiën-

patiënten wij in Hoensbroek konden verwachten, zodat

ten op te vangen en te opereren. Een van die centra is

we het revalidatieproces zo snel mogelijk in gang konden

het Maastricht UMC+, waar onder andere Peter Brink

zetten en alvast de nodige adviezen konden geven om

als traumatoloog de operaties uitvoert. In het verleden

de revalidatie in het ziekenhuis te starten. Als patiënten te

verbleef de patiënt ook daar enige tijd in het ziekenhuis

lang in het ziekenhuisbed blijven liggen, krijgen ze onder

om te genezen, waarna het traumateam een aanvraag

andere te maken met spierweefselverval en stijfheid van

voor revalidatie bij Adelante indiende. “Als die persoon

gewrichten. Dit kunnen we voorkomen door eerder met

dan eindelijk aan de beurt kwam, waren we alweer een

de multidisciplinaire revalidatie te beginnen. Volgens

paar weken verder”, zegt Brink.

de nieuwe benadering wordt de patiënt al binnen vijf

Brink komt al ruim tien jaar als consulent in Adelante om

werkdagen na aanmelding van de revalidatiearts van het

adviezen te geven over traumapatiënten. In die periode

ziekenhuis overgeplaatst naar Adelante.”

merkte hij dat traumatologen weinig van revalidatie
afweten. Ook zag hij hoe belangrijk deze zorg is voor

Na enige tijd ervaring met Fast track wilden de initiatiefne-

het herstel en de uiteindelijke kwaliteit van leven van de

mers de kosteneffectiviteit ervan onderzoeken. De nieuwe

patiënt. “Als chirurgen zijn we vooral gericht op een suc-

aanpak in Zuid-Limburg, waaraan

cesvolle operatie. De revalidatie richt zich daarentegen

inmiddels ook het Orbis

op wat de persoon vooral nog wel kan, op het accep-

Medisch Centrum in Sittard

teren van de beperkingen en op de terugkeer naar de

en het Atrium Medisch

maatschappij om tevens te voorkomen dat iemand in een

Centrum in Heerlen

sociaal isolement raakt. Uiteindelijk is dat natuurlijk nog

meededen, vergeleken

veel belangrijker.”

ze onder begeleiding
van onderzoekscoördinator

Spierweefselverval en stijfheid

Henk Seelen met de conventionele

Op initiatief van Bea Hemmen, destijds revalidatiearts van

behandeling in Nederland, in dit

de afdeling amputatie, traumatologie en orthopedie van

geval die van het Radboud

Adelante en inmiddels revalidatiearts in Maastricht UMC+,

UMC in Nijmegen, dat

besloten Brink en zij enkele jaren geleden de onderlinge

samenwerkt met de

samenwerking te versterken. Uiteindelijk leidde dit tot het

revalidatiecentra

programma Supported Fast Track multi Trauma Reha-

St Maar-

bilitation Service (SFTRS), kortweg Fast track. Hemmen

tens-

legt uit dat volgens deze nieuwe aanpak de traumatoloog
maandelijks traumapatiënten in Adelante ging bespreken

entrum

Tekst: John Ekkelboom

eller dankzij Fast track
kliniek en Groot Klimmendaal. In totaal werden 132

onderzoeker Ans Bouman gaan we nu over tot implemen-

traumapatiënten een jaar lang gevolgd. Hemmen: “We

tatie. Eigenlijk zou Fast track in heel Nederland moeten

zagen dat de functionele gezondheidstoestand van beide

worden ingevoerd. Ook bij dwarslaesie en neurotrauma’s

groepen patiënten significant omhoog ging. Ze werden

is aangetoond dat zo’n versnelde aanpak goed werkt. Als

veel minder afhankelijk van anderen, persoonlijke verzor-

je snel naar een omgeving gaat die gericht is op herstel

ging en mobiliteit verbeterden en begrip en geheugen

door patiënten actief te stimuleren, dan is het resultaat

gingen vooruit. Het verschil was wel dat onze groep drie

beter. Het ziekenhuis kan die prikkels onvoldoende

maanden sneller dat resultaat bereikte dan de controle-

aanbieden.”

groep. Echter op kwaliteit van leven scoorden ze vrijwel
gelijk.”

Gezien het belang van Fast track wordt het programma

Effectiever maar iets duurder

disch Specialisten als proef ook op twee andere locaties

nu met subsidie van de Stichting Kwaliteitsgelden MeFast track is dus effectiever maar is ook iets duurder,

ingevoerd: het Radboud UMC, dat als controlegroep

concluderen Hemmen en Brink. Hoewel de kosten van

meedeed aan het onderzoek en het Academisch Medisch

het ziekenhuis lager uitvallen, zijn die voor de uitgebreide

Centrum (AMC) in Amsterdam, dat nauw samenwerkt met

en intensieve revalidatie juist relatief iets hoger. Aange-

de revalidatiecentra Reade en Heliomare. Sandra van Ma-

zien dit de eerste studie is naar de kosteneffectiviteit van

nen, revalidatiearts van het orthotrauma-revalidatieteam in

multidisciplinaire revalidatiebehandelmethoden voor multi-

het AMC, omschrijft Fast track als een erg mooi initiatief.

trauma patiënten, is niet duidelijk hoe het kostenplaatje

“We zijn in Nederland intensief bezig met ketenzorg - zeker

elders is. Brink merkt op dat de verschillen tussen beide

in de revalidatie - en daar past dit programma heel mooi

groepen waarschijnlijk groter waren geweest, als bij de

in. Het is belangrijk dat traumachirurgen en revalidatieart-

controlegroep strikter de ouderwetse trage benadering

sen in revalidatiecentra intensiever met elkaar samenwer-

was toegepast. “Daardoor werden de tijdsverschillen tus-

ken. Dat komt alleen maar ten goede van de patiënt.” Het

sen de controlegroep en de experimentele groep steeds

AMC is evenals het Radboud UMC pas enkele maanden

kleiner. Maar we zijn ervan overtuigd dat Fast track echt

met Fast track bezig, wat volgens Van Manen nog te

veel beter is. Onder leiding van Hemmen en coördinatie

kort is om zinvolle uitspraken te doen. “Wat ik alvast wel

van

weet, is dat onze patiënten en traumatologen het heel
positief ervaren. De toekomst moet uitwijzen of
multi-traumapatiënten er ook beter
uitkomen.”

5

Taalteam Adelante
breidt snel uit!
Het taalteam van Adelante audiologie en communicatie timmert aan de weg. De laatste mijlpaal van
de opening van een expertisecentrum in Limburg voor de diagnose en behandeling van Ernstige
Enkelvoudige Dyslexie is alweer oud nieuws: inmiddels biedt het team deze ondersteuning ook aan in
Oost-Brabant en onderzoekt het de mogelijkheden ervan voor (jong)volwassenen. Ook de zorg voor
kinderen met taal-, spraak- en gehoorproblemen groeit. Vol verve vertelt manager Monique Christophe
over de ambities van ‘haar’ team en het effect daarvan: “Meer kinderen krijgen de kans om zich
optimaal te ontwikkelen.”

6

Vorig jaar opende Adelante een expertisecentrum voor

Specialist

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. “Veel kinderen en volwas-

EED komt maar bij een klein deel van de kinderen met

senen hebben dyslexie”, onderstreept Monique Christophe

leerproblemen voor, toch vormen juist deze kinderen een

de noodzaak van dit centrum. “Hoeveel zij ook oefenen:

uitdaging voor leerkrachten in het basisonderwijs. Een van

elk woord blijft een samenraapsel van letters dat telkens

de eerste acties van het expertisecentrum was dan ook

opnieuw gevormd moet worden. Bij kinderen kunnen vaak

het informeren van basisscholen over de mogelijkheden bij

al in groep 3 bij de start van het leesonderwijs signalen

Adelante voor gerichte diagnose en behandeling.

wijzen richting dyslexie. Gaandeweg kan vervolgens aan

Monique Christophe: “Er bestaat geen medicijn voor

de hand van het leerlingvolgsysteem duidelijk worden dat

dyslexie, maar er zijn wel aangepaste methodes en hulp-

er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, EED. Het

middelen die helpen om met dyslexie om te gaan. Adelante

kind heeft bijvoorbeeld ondanks planmatige hulp op drie

heeft zich daarin gespecialiseerd. Extra fijn hierbij is dat het

opeenvolgende toetsmomenten een E-score voor lezen of

kind alleen nog voor onderzoek naar een Adelante-locatie

een E-score voor spelling en bij drie opeenvolgende toets-

in Hoensbroek, Maastricht, Roermond of Venlo-Blerick

momenten een D-score voor lezen. Lezen en leren zijn dan

moet komen. De behandeling gebeurt door een logopedist

echt een probleem.”

met Master SEN/dyslexiespecialisatie uit ons netwerk in

“Dankzij de aangepaste
leesprogramma’s en de
medewerking van school hoeft
dyslexie Camiel niet in de weg te
staan. Op dat vlak is de laatste
jaren zó veel veranderd. Camiel
voelt zich goed bij de aanpak. Hij
staat zelfs te springen als hij
naar zijn begeleidster bij Adelante
mag.”
Wieke, Joost en Camiel Haans

Tekst: Karin Theunissen

de buurt van het kind. Het zorgtraject is daardoor minder
belastend en de drempel om een beroep te doen op begeleiding wordt lager. Meer kinderen krijgen zo de kans om
zich optimaal te ontwikkelen.”
Meer potentie
In eerste instantie bood Adelante deze ondersteuning
alleen in Limburg aan. Door de dyslexiezorg van Libra
Revalidatie & Audiologie over te nemen, heeft het taalteam
er sinds dit jaar een nieuwe locatie in Eindhoven bij en is
het werkveld uitgebreid met Oost-Brabant. “We zien nog
meer groeipotentie”, vult Monique Christophe aan. “We
onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheden om ook (jong)
volwassenen met dyslexie te ondersteunen. Veel mensen
hebben deze kans aan het begin van hun leescarrière
gemist en lopen daardoor later vast in hun studie of baan.
Met goede begeleiding en toegang tot effectieve hulpmiddelen kunnen zij hun (school)loopbaan alsnog een boost
geven.”
Terwijl bij dyslexie het lezen niet vanzelf gaat, kan het

“Spelenderwijs leert Kyano in de peutergroep
horen en spreken. Tegelijk helpt Adelante ons
om met Kyano te communiceren. Onder andere
met ondersteunende gebaren. Kyano hoort
nu niet alleen goed, hij praat ook goed, zelfs
in dialect. Over een paar weken mag hij naar
de basisschool. Een hele grote stap, maar
gelukkig bereidt Adelante hem hier ook heel
goed op voor.”
Maureen, Leon en Kyano Schmitz

vanwege een spraak-, taal- of gehoorprobleem voorkomen
dat bij een kind de communicatie niet op gang komt. Het
Taalteam helpt deze vaak jonge kinderen in kleinschalige
peutergroepen. De kiem voor deze zorg ligt bij Adelante
audiologie & communicatie in Houthem, waar in 2005

zogenaamde diagnose-behandelgroepen. De kinderen

de eerste peutergroep van start ging. Intussen begeleidt

komen dan twee tot acht dagdelen naar de peutergroep

Adelante peuters met communicatieproblemen in Maas-

waarin een (interdisciplinair) team van deskundigen het

tricht, Sittard-Geleen en Blerick en wordt er gewerkt aan

kind allereerst intensief observeert. Zodra een helder beeld

de ontwikkeling van een nieuwe communicatiegroep voor

bestaat van de problematiek leert het kind spelenderwijs te

kinderen met multiproblemen in Parkstad.

communiceren: met taal, maar als dat nodig is ook ondersteund met gebaren. De ouders leren deze vaardigheden

Beste plek

natuurlijk mee! En als het kind gehoorproblemen heeft, leert

“Ouders hebben meestal snel in de gaten als iets niet goed

het om te gaan met hulpmiddelen.

gaat met de spraak- of gehoorontwikkeling van hun kind”,
legt Monique Christophe uit. “De jeugdarts of huisarts pakt

In de laatste fase van onze begeleiding wordt vanuit de

deze zorgen vaak als eerste op en kan de ouders door-

peutergroep de overstap naar de basisschool begeleid.

verwijzen naar Adelante. Wij kunnen kinderen in principe

Dat kan het speciaal onderwijs zijn, zoals bijvoorbeeld de

al vanaf dag één na de geboorte testen op eventuele ge-

Mgr. Hanssenschool, maar steeds vaker en met de juiste

hoorproblemen. De spraak-taalontwikkeling onderzoeken

ondersteuning kunnen de kinderen passend onderwijs

wij vanaf 1,5 jaar. Hoe eerder ouders aan de bel trekken,

volgen op een reguliere basisschool bij hen in de buurt. Als

des te beter. De begeleiding vindt vervolgens plaats in

het even kan is dit voor kinderen toch de beste plek.”

7

Maximale participatie
als basisfundament

8

Adelante
ontwikkelt
Kindcentrum
Al decennia komen kinderen met problemen aan het houding- en bewegingsapparaat naar ‘Houthem’ voor
onderwijs en revalidatie. Een gouden combinatie. Nu blijkt met name de laatste tien jaar dat méér kinderen
baat hebben bij de ondersteuning die Adelante hier biedt. Er komen meer diagnosegroepen en ‘Een kind, een
plan’ legt de basis voor flexibele en interdisciplinaire zorg en onderwijs op maat! De volgende stap krijgt nu
vorm onder de vlag van het Adelante Kindcentrum! “We kunnen iets betekenen voor élk kind en elke jongere
en adolescent met een (dreigende) fysieke beperking en/of langdurig gezondheidsprobleem. Kennis en
expertise zijn in huis, het is gewoon een kwestie van beginnen.”

Tekst: Karin Theunissen

Ruim een jaar is er aan de ontwikkeling van het Kindcen-

Vliegende start

trum gewerkt. Afgelopen mei presenteerden de managers

“Om van ons brede aanbod een afgewogen mix te realise-

Peter van Mulkom en Ruud Roijen de plannen tijdens een

ren hebben we een aantal speerpunten benoemd”, ver-

bijeenkomst in GAIA Zoo. “De reacties zijn erg positief”,

volgt Ruud Roijen. “Te beginnen met de ontwikkeling van

geeft Peter van Mulkom aan. “Iedereen herkent de ont-

een efficiënt patiëntsysteem en een snelle methode voor

wikkelingen waarmee wij geconfronteerd worden en ziet

observatie en screening. Er komt een nieuwe invulling van

de noodzaak om daar in het belang van het kind dat onze

de ambulante begeleiding die aanhaakt op waar scholen

ondersteuning nodig heeft, goed op te anticiperen.”

voor passend onderwijs behoefte aan hebben. En met
de Adelante Academie werken we aan kennis-deling en

De omgeving waarin Adelante acteert, is dan ook volop

een gericht opleidingenaanbod. Deze producten zijn nog

in beweging. De wet ‘Passend Onderwijs’ zorgt voor een

in ontwikkeling, terwijl we met andere gewoon beginnen

verschuiving in het speciaal onderwijs. De overheveling

of zelfs al begonnen zijn. Simpelweg omdat we de kennis

van zorg uit de Awbz naar de Wmo en de zorgverzeke-

en voorzieningen ervoor in huis hebben. Zo verplaatsen

raars raakt de begeleiding van kinderen en jongvolwas-

we de focus van langdurige zorgarrangementen naar

senen op weg naar zelfstandigheid. Peter van Mulkom:

meer korte, intensieve zorgprogramma’s in de lijn van het

“Samen met enkele stakeholders, zorgpartners, verwijzers

succesvolle Diacare4U; Fitcare4U start dit najaar. De Valk-

en verzekeraars hebben we een uitgebreid onderzoek

horst wordt doorontwikkeld naar een plek voor klinische

gedaan naar de producten die Adelante aanbiedt en wat

revalidatie en intensieve verpleegkundige zorg. In de lijn

er nodig is voor een toekomstbestendig Kindcentrum. Uit

van Villa Franca opent in november een woontrainings-

dit onderzoek zijn twee gewenste bewegingen naar voren

centrum in Sittard-Geleen zijn deuren: nog meer jongeren

gekomen: we kunnen meer doelgroepen aanspreken –

begeleiden naar zelfstandigheid is het motto! En aan het

dus verbreden. En we moeten onze producten sneller en

begin van dit schooljaar zijn enkele nieuwe sportclubs van

meer op maat aanbieden - flexibiliteit is het credo in het

start gegaan. Hiermee willen we meer kinderen met een

huidige zorgveld, wachttijden zijn taboe.”

(gezondheids)beperking laten ruiken aan verschillende
takken van sport en vrijetijdsbesteding.”

Logisch vervolg
“De naam Kindcentrum zegt precies waar wij met onze

Nieuwe fundamenten

zorg naartoe willen”, vult Ruud Roijen aan. “Onze deur

“In het Kindcentrum werken we samen met het kind of de

staat open voor elk kind met een chronisch gezondheids-

jongere én zijn of haar omgeving toe naar maximale parti-

probleem of fysieke beperking. Allereerst voor een snelle

cipatie”, besluit Peter van Mulkom. “Voor elke leeftijdsfase

screening en diagnostiek en vervolgens voor passende

van 0 tot 24 biedt het Kindcentrum een gericht aanbod.

behandeling en begeleiding die wij of een van onze

Maar daar blijft het niet bij. Om meer ouders en kinderen

zorgpartners aanbieden. De weg die wij hiermee inslaan

kennis te laten maken en te motiveren om gebruik te ma-

is een logisch vervolg op de koers die Adelante eerder

ken van de mogelijkheden van het Kindcentrum, hebben

heeft ingezet met ‘Een kind, een plan’. Deze organi-

we ook nieuwe fundamenten benoemd die aangeven hoe

satievorm maakte het mogelijk om meer doelgroepen,

we onze zorg willen aanbieden. En dat is wezenlijk anders

zoals jongeren met diabetes, te begeleiden en tegelijk

dan dat we gewend zijn. We openen onze voordeur voor

expertisecentrum te blijven voor zeer specialistische

elk kind. We willen onze ondersteuning laagdrempelig en

revalidatiezorg. Deze kwaliteit gaan we verder uitbouwen,

flexibel aanbieden en 365 dagen per jaar 24/7 inzetbaar

door bestaande producten aan te passen of uit te breiden

zijn. We willen meer bekendheid genereren en onze part-

en door nieuwe producten te ontwikkelen.”

ners actief opzoeken in de trant van Adelante komt naar
je toe. Maar vooral willen we zichtbaar zijn en midden in
de samenleving staan als het centrum dat kinderen en
jongeren vooruit helpt.”
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Nieuw onderwijsbeleidsplan beoogt verdere

Geneeskundestudenten
voor revalidatiegeneesk
Eind 2013 presenteerden Adelante, de Universiteit Maastricht, het Academisch Ziekenhuis
Maastricht en het Atrium Medisch Centrum een nieuw gezamenlijk beleidsplan voor het
onderwijs binnen de revalidatiegeneeskunde. Hun doel is dit onderwijs in Limburg naar
een hoger academisch niveau te tillen. Een nieuwe onderwijscoördinator, de revalidatiearts
Clemens Rommers, moet daar nu verder invulling aan geven.

Het onderwijsbeleidsplan 2014-2017 geeft een beschrij-
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die moet leiden tot kwaliteitsverbetering, financiën en

ving van de gewenste ontwikkeling van het onderwijs

andere onderwijspartners. “Wat inhoud betreft, is het

binnen de revalidatiegeneeskunde. Jeanine Verbunt,

goed als we juist de speerpunten van Adelante laten zien,

hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit

zodat studenten een goede indruk krijgen van het vak

Maastricht, was als onderwijscoördinator eindverantwoor-

revalidatiegeneeskunde en van het revalidatiecentrum

delijk voor dit plan. Onlangs heeft ze deze coördinerende

als zorginstelling. Bovendien wil je het meest complete

functie overgedragen aan Clemens Rommers, sinds kort

onderwijspakket aanbieden voor het overdragen van

revalidatiearts en universitair hoofddocent bij de vakgroep

kennis aan de volgende generatie artsen, psychologen

revalidatiegeneeskunde van Maastricht UMC+. Verbunt

en paramedici. Studenten geneeskunde zijn mogelijke

licht toe dat het onderwijsbeleidsplan het eerste lange

revalidatieartsen van de toekomst. Blijken ze talentvol en

termijnbeleidsplan voor Adelante is op het gebied van

hebben ze interesse voor de revalidatiegeneeskunde, dan

academisch onderwijs. “Bij de instelling van de leerstoel

proberen we hen in een vroege fase te stimuleren om

revalidatiegeneeskunde in 2009 aan de Universiteit Maas-

deze richting uit te gaan. Zo werken we in feite aan de

tricht is Adelante geacademiseerd. In feite hebben we in

toekomst van ons vak. Maar ook voor studenten die een

dit onderwijsbeleidsplan het onderdeel onderwijs vanuit

ander medisch specialisme kiezen, is het van belang dat

het medisch beleidsplan van Adelante nader uitgewerkt.

ze goed leren wat revalidatiegeneeskunde voor patiënten

Het sluit dus naadloos aan op het inhoudelijk beleid van

kan betekenen. Dan weten zij na hun specialisatie ook

het revalidatiecentrum.”

wanneer ze iemand voor revalidatiebehandeling moeten
verwijzen.”

Talentvolle studenten
Diverse thema’s komen in het onderwijsbeleidsplan aan

Therapeuten als docenten

de orde. De belangrijkste zijn volgens Verbunt: inhoud,

In het onderwijsbeleidsplan staat dat Adelante graag

organisatie en inzet van onderwijs, professionalisering

meer eigen therapeuten wil betrekken bij het geven
van academisch onderwijs. Dat is volgens Verbunt erg
belangrijk omdat die therapeuten over waardevolle kennis
beschikken die zij kunnen overdragen aan een nieuwe
generatie behandelaars. Verbunt: “We hopen dan ook dat
de groep docenten binnen Adelante gaat groeien. Veel
van hen zijn al jaren actief op een hogeschool, maar nu
zullen er ook steeds meer docenten van Adelante actief
worden op de Universiteit. Achttien therapeuten hebben

academisering van Adelante

Tekst: John Ekkelboom

enthousiasmeren
kunde
al laten weten hiervoor beschikbaar te zijn. We
moeten hen daarop goed voorbereiden. In het
huidige beleidsplan hebben we de samenwerking met de universiteit nader uitgewerkt. In
de nabije toekomst willen we een dergelijke
samenwerking met de Hogeschool Zuyd en
andere onderwijspartners ook vormgeven.”

Gouden kans
Revalidatiearts Clemens Rommers beschouwt het als een grote uitdaging om de
functie van onderwijscoördinator van Verbunt
over te nemen en het onderwijsbeleidsplan
verder in te vullen. Voor hem is het overigens
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geen nieuw terrein waarop hij zich begeeft. Hij was
hiervoor bijna tien jaar onderwijscoördinator revalidatiegeneeskunde van de Faculteit Geneeskunde van
het Universitair Medisch Centrum Groningen. Met veel
enthousiasme wil hij deze rol nu ook in Limburg vervullen.

dagje

Hij is blij dat Adelante gemotiveerd is om aan het on-

laten mee

derwijs een belangrijke bijdrage te leveren. “Je kunt stu-

lopen met een

denten in dat revalidatiecentrum veel laten zien en laten

revalidatiearts. Volgens de VRA - de Nederlandse Vereni-

doen. Dit is anders op een polikliniek van een ziekenhuis,

ging van Revalidatieartsen - maken jaarlijks landelijk zo’n

waar patiëntencontacten heel kortdurend kunnen zijn.

vijftig studenten gebruik van deze mogelijkheid. Dat aantal

Dit concept, waarbij studenten langduriger in aanraking

moet veel hoger worden, zodat we uiteindelijk ook een

komen met patiënten en professionals, blijkt studenten

grotere keuze hebben uit de beste kandidaten voor de in

erg aan te spreken. In de praktijk zien ze dat bijvoorbeeld

totaal 31 opleidingsplaatsen in Nederland.” Rommers wil

iemand met een dwarslaesie in een rolstoel niet achter de

proberen de revalidatiegeneeskunde een prominentere

geraniums blijft zitten, maar met die beperking heel veel

rol te geven in het curriculum van de geneeskundestudie

kan. Adelante heeft zo een gouden kans om te etaleren

in Maastricht. “Het gaat ons zeker lukken om reguliere

wat revalidatiegeneeskunde inhoudt.”

co-assistenten in het vijfde jaar van de opleiding mee
te laten doen in Adelante. Zo kan ik aan toekomstige

Meer revalidatiegeneeskunde
in medisch curriculum

Door ons vak op deze manier te promoten, heeft het

Rommers pleit ervoor dat Adelante maar ook het Atrium

meer aandacht binnen het onderwijs. Daar zal ik me als

Medisch Centrum en het Academisch Ziekenhuis Maas-

onderwijscoördinator sterk voor maken. Mijn uitdaging

collega’s laten zien wat revalidatiegeneeskunde inhoudt.

tricht de deuren wijd openstellen voor studenten. “We

is dat we ook in de toekomst over voldoende en goede

moeten zoveel mogelijk studenten geneeskunde een

revalidatieartsen beschikken.”

Theo Heuts (82) volgde
klinisch cardioprogramma in Adelante

“Die revalidatie
was een zegen”
Na een hartoperatie en een kort verblijf in het Academisch Ziekenhuis Maastricht
was Theo Heuts te zwak om naar huis te gaan. Zijn zoon Peter, revalidatiearts bij
Adelante, raadde hem aan om een klinisch revalidatieprogramma in Hoensbroek te
volgen. `Dat was een zegen. Ik ben enorm opgeknapt. Zonder die begeleiding was
dat nooit gelukt’, zegt zijn vader.
Theo Heuts (82), die voor zijn pensioen bijna 40 jaar
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behandeling van zo’n bacteriële infectie het verstandig is

werkzaam was als hoofd van de bouwkundige afdeling bij

het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten om de risico’s

de Waterleiding Maatschappij Limburg, voelde zich altijd

van volgende infecties te beperken. “De conditie van mijn

kerngezond. Ook toen later bij hem bij toeval boezemfi-

vader ging hard achteruit. In overleg met mijn moeder en

brilleren en een slechte hartklep werden ontdekt, had hij

broer Mathon dachten we dat het misschien verstandig

nergens last van. Enkele jaren geleden sloeg hij nog wel

was om hem een revalidatieprogramma bij Adelante te

eens een balletje op de tennisbaan in zijn woonplaats

laten volgen.”

Bunde. “Maar ineens werd ik ziek. Ik werd kortademig,

Peter Heuts beseft dat bij iemand van 82 jaar niet zo snel

had weinig energie, nauwelijks eetlust en viel flink af. Ik

aan revalidatie wordt gedacht. “Zo iemand zou vroeger

heb jarenlang bij een kookclub gezeten. Koken is mijn

waarschijnlijk ook niet voor een operatie in aanmerking

grote hobby. Voorheen had ik een aardig buikje en nu kun

zijn gekomen. De leeftijdsgrens is in de loop der jaren

je mijn botten tellen.” Zijn zoon Peter (54), revalidatiearts

gelukkig enorm omhoog gegaan. Dat geldt eveneens voor

bij Adelante: “Dat was voor het eerst in mijn leven dat mijn

revalidatie. Revalidatie kan namelijk ook voor mensen van

vader dunner was dan ik.”

hoge leeftijd erg belangrijk zijn.” Zijn vader beaamt dat
vol overtuiging. De vier weken opname in Hoensbroek

Zwellingen en infectie

hebben ervoor gezorgd dat hij daarna weer in goede

Een hartchirurg van het Academisch Ziekenhuis Maas-

conditie naar huis kon gaan om samen met zijn vrouw het

tricht besloot om de verkalkte aortaklep te vervangen

leven zonder hulp te kunnen oppakken. “Dat viel in eerste

door een nieuwe biologische kunstklep. De operatiekeuze

instantie wel tegen omdat ik ineens alles zelfstandig

viel op de Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI),

moest doen. In Hoensbroek activeren ze je voortdurend.

een ingreep waarbij de nieuwe klep via een sneetje in

Nu moest ik zelf die discipline opbrengen.”

de lies wordt opgevoerd naar het hart. Hoewel deze
aanpak minder ingrijpend is dan een open hartoperatie,

Speels en goede sfeer

kreeg Theo Heuts toch te maken met complicaties. Zo

Tijdens de revalidatie was er volop aandacht voor bewe-

had hij bloedingen en vervolgens zwellingen in de lies en

gen. Zo moest Theo Heuts veel lopen. “In Hoensbroek

liep hij een E. coli-infectie op. Peter Heuts zegt dat na

hebben ze diverse routes uitgezet. De afstanden die ik

Tekst: John Ekkelboom

Jaarbeeld
moest afleggen, werden steeds groter. Verder deed ik

Adelante

balspelen met andere revalidanten, waarbij ook aandacht
was voor geheugentraining. Zo moest je telkens goed
de persoon onthouden naar wie je het laatst de bal had
toegegooid. Verder kreeg ik van de fysiotherapeut veel
oefeningen en uitleg over de operatie die ik had ondergaan en zorgde de diëtiste dat ik weer voldoende en

2013

goed ging eten. Alles verliep op een speelse manier. De
sfeer was erg goed. Dat vond ik prettig.” Inmiddels voelt
hij zich weer de oude en ook zijn eetlust is helemaal terug.
“Wel loop ik steeds minder goed door artrose en heb ik
last van evenwichtsstoornissen. Maar die problemen had
ik voor de operatie ook al.”
Tijdens de revalidatieperiode heeft Peter Heuts zich als
revalidatiearts niet bemoeid met de behandeling. Hij bleef
zelfs buiten wachten als zijn collega-revalidatiearts zijn
vader onderzocht. Hij bezocht zijn vader alleen als zoon
en zorgde goed voor zijn moeder die thuis bleef. “Mijn
ouders zijn heel hecht. Ze zijn al meer dan vijftig jaar
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getrouwd. Mijn moeder van tachtig kan nog alles, maar
we hebben er wel op moeten letten, dat ze goed voor
zichzelf bleef zorgen, vooral dat ze in alle drukte wel
genoeg at. Ze heeft het keurig gedaan.” Peter Heuts vond
het ook wel mooi om vanaf de zijlijn te zien hoe zijn vader
in Adelante werd behandeld. “Eerlijk gezegd heb ik ervan
genoten. Ik zag dat het goed voor hem was. Het is prachtig om te zien dat tijdens een revalidatiebehandeling alles
tezamen wordt genomen. De therapeuten kijken echt naar

2013 is een jaar vol belangrijke mijlpalen voor de ontwikkeling

wat de persoon nodig heeft om tijdens het dagelijks leven

van Adelante. Het jaarbeeld 2013 geeft een beeld van Adelante,

weer goed te kunnen functioneren. Ik ben blij dat het zo

de ontwikkelingen en de mensen in het afgelopen jaar. Verhalen

succesvol is verlopen. Anders was mijn vader misschien

en foto’s van cliënten en medewerkers van Adelante die hun

voor langere tijd van verzorging afhankelijk gebleven. Nu

uiterste best doen om er uit te halen wat er in zit.

is hij weer thuis en staat hij als vanouds dagelijks fluitend
aan het fornuis lekker te koken.”

Kijk op onze website om deze uitgave te kunnen bekijken. Wilt
u een exemplaar ontvangen, neem dan contact met ons op via
adelanteactueel@adelante-zorggroep.nl

Interventie na hartstilstand is effectief
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Kwaliteit van leven
wordt beter
Door een hartstilstand raken de hersenen vaak beschadigd. Dit kan de kwaliteit van leven
ernstig verminderen. Véronique Moulaert, revalidatiearts bij Adelante, heeft een compact
nazorgprogramma ontwikkeld om die kwaliteit zoveel mogelijk te behouden. Uit haar
onderzoek, waarop ze april dit jaar promoveerde aan de Universiteit Maastricht, blijkt deze
aanpak goed te werken. Adelante wil de nieuwe interventie nu implementeren. Ook andere
instellingen zijn geïnteresseerd.
De meeste mensen overleven een hartstilstand niet. Van

Véronique Moulaert, revalidatiearts op de afdeling Hersen-

de jaarlijks 16.000 slachtoffers in Nederland overlijdt

letsel bij Adelante en onderzoeker bij de Universiteit van

ongeveer 85 procent. Maar de kans dat iemand het redt,

Maastricht, wilde weten welke gevolgen zo’n hersenbe-

neemt wel toe. Dit komt onder meer doordat op steeds

schadiging kan hebben op het dagelijks leven van de

meer locaties in het land AED’s (automatische externe

patiënt. In een eerste studie ondervroeg ze 63 personen

defibrillatoren) aanwezig zijn. Met zo’n hulpmiddel is het

die een hartstilstand hadden overleefd en 42 mantelzorg-

mogelijk het stilstaande hart weer op gang te brengen.

ers. “Dan zie je dat cognitieve klachten, zoals een vermin-

Bovendien kunnen steeds meer mensen reanimeren.

derd geheugen, maar ook posttraumatische stress, angst

Deze hoopvolle ontwikkelingen hebben echter tot gevolg

en depressie veel voorkomen. Van de ondervraagden

dat een toenemend aantal mensen kampt met de gevol-

had maar liefst de helft ook last van vermoeidheid. Van

gen van een hartstilstand. Zo kunnen hun hersenen be-

degenen die voorheen werkten, was ongeveer drie-

schadigd raken wanneer de bloedcirculatie, en daarmee

kwart weer volledig of gedeeltelijk aan de slag. Bij zo’n

de zuurstoftoevoer, te lang verstoord is geweest.

25 procent van de patiënten was de kwaliteit van leven

Tekst: John Ekkelboom

verminderd. Dit laatste percentage zagen we ook bij de

maar deze vindt het vaak lastig om ruimte voor zichzelf op

mantelzorgers, van wie velen eveneens last hadden van

te eisen. Mantelzorgers richten zich vooral op hun partner.

emotionele problemen en symptomen van posttrauma-

Misschien moeten we hen apart benaderen via bijvoor-

tische stress.”

beeld een groepsbehandeling of lotgenotencontact.”

Stilstaan… en doorgaan

Nu het proefschrift ‘Life after survival of a cardiac

Om de negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven te

arrest. The brain is the heart of te matter’ is voltooid, is

verminderen, ontwikkelde Moulaert het nazorgprogramma

de tijd gekomen om het nazorgprogramma te imple-

Stilstaan... en doorgaan. Daarvoor raadpleegde ze de

menteren. Moulaert is nu bezig met een onderzoek naar

wetenschappelijke literatuur en enkele deskundigen op

de kosteneffectiviteit. Ze verwacht dat die positief zal

het gebied van hartziekten en traumatisch hersenletsel.

uitvallen omdat de kosten van de compacte interventie

Dit resulteerde in een relatief eenvoudige interventie.

relatief laag zijn, wat het implementatietraject zal versnel-

Hierbij voert een gespecialiseerde verpleegkundige een-

len. Tevens hoopt ze dat het programma landelijk wordt

of tweemaal een gesprek van ruim een uur met de patiënt

opgepakt, zodat patiënten na een hartstilstand ook elders

en zijn of haar mantelzorger kort na het ontslag uit het

ervan kunnen profiteren. De eerste enthousiaste reac-

ziekenhuis. Deze deskundige probeert emotionele en cog-

ties heeft ze al ontvangen. “Het Catharina Ziekenhuis in

nitieve problemen op te sporen, geeft informatie en steun,

Eindhoven, dat ook meewerkte aan mijn onderzoek, heeft

bevordert het zelfmanagement en verwijst door naar meer

besloten het programma dit najaar te implementeren. Ook

gespecialiseerde zorg als dat noodzakelijk is.

ziekenhuizen in Engeland en Zweden hebben interesse.
Dergelijke belangstelling beschouw ik toch wel als een

De volgende vraag was of deze vroege interventie ook

groot compliment.”

daadwerkelijk effect heeft. De zogenaamde ALASCAstudie - dit staat voor Activity and Life After Survival of a
Cardiac Arrest - moest daar een antwoord op geven.
Zeven ziekenhuizen in Limburg en Brabant verleenden
hun medewerking. Deze vroegen telkens de patiënten
die na een hartstilstand op de hartbewaking waren opgenomen, mee te doen aan de studie. Uiteindelijk waren
185 patiënten en 155 mantelzorgers daartoe bereid. Van
de deelnemende patiënten kreeg na loting de helft de
nieuwe behandeling. De overigen moesten volstaan met
de gebruikelijke zorg. Zo kon Moulaert beide groepen
met elkaar vergelijken en beoordelen of de nieuwe
interventie zinvol is. Twee weken, drie maanden en een
jaar na opname in het ziekenhuis, liet ze de deelnemers
vragenlijsten invullen om een beeld te krijgen van hun
ervaringen.

Eerder aan het werk
Na analyse van de ingevulde vragenlijsten kwam Moulaert tot de hoopvolle conclusie: Stilstaan... en doorgaan
werkt. “We zagen dat de mensen die dit programma
volgden, er na een jaar beter uitkwamen dan de personen in de controlegroep. Ze voelden zich emotioneel
beter en gingen gemiddeld eerder weer aan het werk.
Helaas zagen we geen positief effect bij de mantelzorgers. Ik vermoed dat de aandacht tijdens de interventies
vooral was gericht op de patiënt. De verpleegkundige
vroeg telkens wel hoe het met de mantelzorger was,
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Musical Unlimited geeft kinderen met een beperking een

Zó trots op Annie en de
Klamme handjes tussen de coulissen, geroezemoes in de zaal. Achter
de schermen is de spanning om te snijden, totdat de voorstelling begint
en alle acteurs in hun rol zitten! In juli brachten de kinderen van de
dagopvang in een zo goed als uitverkocht Kumulus in Maastricht de
musicals ‘The Lion King’ en ‘Annie’ op de planken. Voor de volgende
zomer zijn ‘Greace’ en ‘Belle en het beest’ in voorbereiding. “De
kinderen leggen de lat zelf steeds hoger. Ze groeien enorm! Daar
kunnen wij alleen maar trots op zijn”, zegt begeleidster Vivian Pepels.

Elke dag, met

kinderen dan ook vaak buiten te vinden en we organise-

uitzondering van de

ren er ook buitenactiviteiten. Tijdens de opvang maken

zondag en enkele

we het graag gezellig samen. De knusse omgeving helpt

feestdagen, kunnen

hierbij. De kinderen komen met een glimlach binnen en

kinderen met een

gaan ook weer met een glimlach naar buiten. Dat is een

beperking bij

groot compliment.”

Adelante terecht
voor dagopvang.
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Musical

Samen nemen ze deel aan activiteiten. Alsof dit op zich

De agenda van de dagopvang is goed gevuld met een

niet al leuk genoeg is, vinden deze activiteiten ook nog

programma dat zowel jonge kinderen als jongeren en

eens plaats in het kleurrijke Ronald Mc Donaldhuis in

jongvolwassenen aanspreekt. Dat moet ook wel: de jong-

Houthem. “De warme kleuren, ronde vormen, de mozaïe-

ste deelnemer is 5, de oudste begin 20, de een gaat bij

ken, en vooral ook de sfeer in dit huis inspireren enorm”,

Adelante naar school, de ander elders. “Natuurlijk wordt

vertelt Vivian Pepels. “We zijn dan ook blij dat we hier met

er zoals in een reguliere opvang geknutseld en organise-

onze dagopvang gebruik van kunnen maken. Onze ruimte

ren we leuke speurtochten en uitjes”, vertelt Vivian Pepels.

grenst bovendien aan de binnenplaats, die in de stijl van

Maar ons belangrijkste doel is dat de kinderen ook tijdens

het huis ingericht is als speelpark. In de pauzes zijn de

de opvang hun grenzen verleggen en iets leren. Hiervoor

Tekst: Karin Theunissen

podium

Lion King

organiseren we projecten zoals ‘Koks in de keuken’,

de voorbereiding zie je kinderen hierdoor uit hun schulp

waarbij de kinderen leren koken en daarna gezellig samen

kruipen. Er ontstaat een band en die is bij al onze spelers

eten en de boel ook weer opruimen. Elke dinsdag is er

gebaseerd op respect. Dat zie je en dat voel je. Samen

een sportinstuif met workshops judo, atletiek of voetbal.

werken we zo toe naar het hoogtepunt: de voorstelling

We spelen samen, zodat de kinderen ervaren hoe het is

aan het einde van het schooljaar in de plattevloerzaal van

om te winnen en soms ook te verliezen. Maar een van de

Kumulus in Maastricht. Deze zaal is ook voor rolstoelge-

favorieten is toch onze musicalklas ‘Musical Unlimited’.

bruikers goed toegankelijk. Afgelopen zomer speelden

Daar zijn we twee jaar geleden in samenwerking met

onze groepen hier voor een steeds uitverkocht huis de

Kumulus in Maastricht mee begonnen na een tip van een

musicals ‘Annie’ en ‘The Lion King’. De reacties waren

moeder. Zij gaf aan dat haar kind zo veel plezier beleeft

overweldigend. Ouders waren sprakeloos, zelfs ontroerd

aan muziek, in het bijzonder aan musicals. We hebben

en ook leerkrachten en andere begeleiders zagen hoe

het initiatief opgepakt en de vonk sloeg meteen over.

de kinderen door het samen zingen, dansen en acteren

Op dit moment hebben we al drie groepen en werken

waren gegroeid. Dat is mooi om mee te maken.

in totaal 30 kinderen keihard aan een nieuwe productie.

Maar minstens zo belangrijk is dat het succes de

Musical leeft, ook bij kinderen.”

kinderen stimuleert om door te gaan. Alle drie
de groepen werken daarom alweer met veel

Talenten

enthousiasme aan hun nieuwe voorstelling.

“De kracht van Musical Unlimited is dat elk kind een talent

De gevorderden hebben de musical ‘Greace’

heeft”, vervolgt Vivian Pepels. “De een kan goed teksten

uitgekozen, de twee andere groepen denken

onthouden, de ander kan zingen of dansen, weer een

aan ‘Belle en het beest’. De lat ligt wederom

ander heeft een zeer expressief gezicht. Tijdens de repe-

hoog. Maar samen lukt het hen om het

tities helpen de kinderen elkaar en stimuleren ze elkaar

publiek ook komend jaar iets moois te

ook om steeds weer dat stapje vooruit te zetten. Gaande

laten zien. Daar ben ik van overtuigd!”
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Tekst: Karin Theunissen

Bouwnieuws Adelante
Voor Adelante in Hoensbroek en voor de locatie in Valkenburg a/d Geul staan sloop,
renovatie en nieuwbouw op het programma. In deze ‘bouwrubriek’ leest u steeds het
laatste nieuws.

Nieuwe uitstraling audiologie zet de toon
In Hoensbroek zijn de eerste resultaten van de bouw al goed zichtbaar. Het vernieuwde centrum
voor audiologie en communicatie zet zowel qua uitstraling als qua indeling en gebruik de toon.
De reacties zijn positief: het gebouw oogt fris en uitnodigend, het is goed bereikbaar, de route in
het gebouw is helder en de verschillende onderzoekskamers en kantoren worden als aangenaam
ervaren. Ook het exterieur van gebouw L (voormalige RTH) past in de strakke maar frisse uitstraling
die straks typerend zal zijn voor heel Adelante.
Het bouwteam heeft zich intussen verplaatst naar het

uitvoering wordt rekening gehouden met de rusttijden van

hoofdgebouw waar de komende tijd op verschillende

de cliënten die bij Adelante verblijven.

plaatsen gewerkt zal worden.

Nieuwe entree
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Renovatie beddenhuis

Er is een start gemaakt met de bouw van de nieuwe

In het beddenhuis start de renovatie op afdeling 2. Op

hoofdingang en Oase. Het restaurant komt straks bij de

deze afdeling is in de afgelopen zomer een tweetal proef-

centrale hal. Vanwege deze werkzaamheden is de huidige

kamers ingericht en getest. De ervaringen van de cliënten

entree tijdelijk niet bereikbaar. Om de overlast voor cliën-

die in deze één -en tweepersoonskamer zorg hebben

ten, bezoekers en medewerkers zoveel mogelijk te beper-

gekregen en het verplegend personeel worden meegeno-

ken is vlak achter de poort en dichtbij het parkeerterrein

men in het eindplaatje voor de inrichting en indeling van

een nieuwe tijdelijke hoofdingang gerealiseerd. Vanuit

de kamers. De werkzaamheden aan afdeling 2 starten in

deze ingang wijzen verschillende routes de weg naar het

oktober en zullen ongeveer vier maanden duren. Bij de

behandelcentrum, de poliklinieken en het beddenhuis.

Wie eens een huis verbouwd heeft, vraagt zich misschien af waarom de renovatie van het beddenhuis op afdeling 2
begint en niet ‘van boven naar beneden’ uitgevoerd wordt. Het antwoord ligt verscholen in de vroegere functie van
afdeling 2. Hier bevonden zich kantoren die als eerste vrijgemaakt kunnen worden voor de renovatie. Doordat afdeling
2 straks ook een verpleegafdeling wordt, ontstaat zo meteen ruimte voor de transitie en verbouwing van de overige
verpleegafdelingen.

CVA-aanpak Cicero en Adelante uitgebreid:
26 bedden voor revalidatie na beroerte.
Het unieke behandelconcept (start mei 2012) van Adelante en
Cicero Zorggroep op het gebied van revalidatie van mensen
die een beroerte hebben gehad heeft veelbelovende eerste
resultaten opgeleverd: binnen één dag worden cliënten die in
aanmerking komen voor revalidatie ook daadwerkelijk opgenomen, het totaal aantal ligdagen is met ruim 25 teruggebracht
en op cliënttevredenheid wordt maar liefst een 8,3 gescoord.

beknopt!

Adelante

Reden genoeg om dit succes voort te zetten. De bestuurders
van Cicero Zorggroep en Adelante ondertekenden hiertoe
onlangs dan ook een samenwerkingsovereenkomst.
Villa Franca Geleen
Niet alleen in Hoensbroek wordt op dit moment verbouwd,

Sloop woonflat

ook in het centrum van Geleen is Adelante flink aan het werk.

Aan de achterzijde van het beddenhuis is de sloop van

Op deze locatie opent Adelante een tweede woontrainings-

de voormalige woonflat gestart. Hier komt geen nieuw-

centrum ‘Villa Franca Geleen’. De ruime appartementen

bouw voor in de plaats; de vrijgekomen ruimte wordt

worden gereed gemaakt voor de bewoning van jongeren met

ingepast in het landschapspark. Wel vindt er nog een

een beperking die graag de stap naar meer zelfstandigheid

onderzoek plaats naar een eventuele uitbreiding van

willen maken.

het aantal parkeerplaatsen voor huurders van Adelante.

Villa Franca Geleen opent uiterlijk 1 december haar deuren!

Mocht daar behoefte aan zijn, dan kunnen deze voor-

Dan zullen de 13 bewoners (18 jaar en ouder) hun intrek

zieningen op de plek van de voormalige woonflat gerea-

nemen in dit gezellige huis! Bezoek ook de facebookpagina

liseerd worden. Deze extra parkeerplaatsen worden dan

van Adelante Villa Franca, zie https://www.facebook.com/

ook ingepast in het nieuwe landschapspark.

adelantevillafranca
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Valkenburg
De voorbereidende werkzaamheden in Valkenburg zijn
weliswaar vertraagd, maar vorderen nu in rap tempo.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het
definitieve ontwerp, waarin rekening wordt gehouden
met wisselende leerlingenaantallen waarmee het speciaal onderwijs in de toekomst te kampen kan krijgen. De
start van de bouw is gepland in november. De herfstvakantie kan dan gebruikt worden voor de transitie van de
klaslokalen.

Adelante
De zorg van Adelante richt zich op onderzoek, behandeling en advies op het gebied
van complexe en algemeen specialistische revalidatiegeneeskunde, kinderrevalidatie,
speciaal onderwijs & wonen, audiologie & communicatie en arbeidsreïntegratie.
De ruim 1.000 professionals van Adelante zijn werkzaam in Hoensbroek, Valkenburg
a/d Geul, Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, Roermond en Venlo. Daarnaast is
Adelante actief in de poliklinieken van ziekenhuizen en in de ambulante begeleiding.

hoe bereikt u ons?
zandbergsweg 111
6432 CC Hoensbroek
t 045 - 528 28 28
www.adelante-zorggroep.nl

