VERLENGDE ZORG VAN
EEN ZIEKENHUISOPNAME
Informatie over klinische afdeling de Valkhorst

Wat kan een reden zijn voor opname?
De reden en duur voor opname in de Valkhorst is afhankelijk
van de hulpvraag en revalidatiedoelstelling. Dit kan nodig
zijn in het geval van:
•
Multi trauma;
•
Kort- en/of langdurende post-operatieve zorg;
•
Amputaties na oncologisch probleem;
•
Neurologische problemen;
•
Dwarslaesie, spina bifida;
•
Neuro-musculaire aandoeningen;
•
Ademhalingsondersteuning, tracheacanule zorg;
•
Brandwonden;
•
Sociale indicatie bij revalidatie problemen;
•
Dagopvang voor kinderen met extra verpleegkundige
zorg.
Welke zorg biedt Adelante?
Bij de klinische afdeling van Adelante in Valkenburg a/d
Geul kunnen kinderen en jongeren met een lichamelijke,
meervoudige of zintuiglijke beperking van 0 tot 20 jaar tijdens
hun revalidatiebehandeling verblijven: dag en nacht, zeven
dagen per week. Deze klinische afdeling heet ‘de Valkhorst’.
Op deze speciale afdeling is 24-uur verpleegkundige
zorg gegarandeerd. Daarbij zorgen wij ervoor dat de
behandelingen, door bijvoorbeeld de fysiotherapeut,
ergotherapeut en logopedist plaatsvinden. Hierbij gaan we
uit van een behandelplan dat speciaal voor uw kind wordt
opgesteld.

De klinische afdeling is gevestigd naast de mytylschool.
Hierdoor kan, wanneer mogelijk, onderwijs plaatsvinden
tijdens de revalidatiebehandeling. Verder werken we nauw
samen met consulenten van het academisch ziekenhuis
Maastricht (azM).
De Valkhorst biedt plaats aan in totaal 11-12 jongeren en
beschikt over 9 kamers. Uw kind heeft een eigen slaapkamer
of deelt een kamer met een ander kind. De woonkamer,
keuken, tuin en terras worden gemeenschappelijk gebruikt.
In de groep heerst een huiselijke sfeer, zodat uw kind zich
snel ook bij ons thuis voelt. In de kliniek ligt het accent op
revalidatie, (gespecialiseerde-) verpleging, verzorging en
begeleiding in een pedagogisch of therapeutisch klimaat.
Wat houdt onze zorg en begeleiding in?
De klinische revalidatie start met een observatieperiode.
De behandeling en begeleiding wordt afgestemd op de
revalidatiedoelen en hulpvragen van u en uw kind. De inhoud
van die begeleiding kan dus voor iedereen verschillen.
Door een intensieve samenwerking tussen u als ouders,
de verpleging en de overige behandelaars worden de
hulpvragen en doelstellingen goed op elkaar afgestemd.
Naast het revalidatieprogramma is er in de kliniek ook
gelegenheid voor spel en ontspanning. Ook kunt u tegen
een geringe vergoeding gebruik maken van de Ronald
McDonald Kindervallei. Hier kunt u logeren en tevens kunt u
hier verblijven als uw kind therapie heeft of slaapt.

Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen

Het kan voorkomen dat uw kind door een ongeval, chronische ziekte of een postoperatieve ingreep tijdelijk of langdurig
verpleegkundige zorg, intensieve begeleiding en therapie nodig heeft. Of uw kind heeft hulpvragen waarvoor intensieve
revalidatiebehandelingen geïndiceerd zijn. In de Valkhorst van Adelante kunt u terecht voor opname, zorg en goede
begeleiding.

In de Valkhorst in Valkenburg a/d Geul
kunnen kinderen en jongeren met een
lichamelijke, meervoudige of zintuiglijke
beperking van 0 tot 20 jaar verblijven:
dag en nacht, zeven dagen per week.

Wie gaan dit samen met uw kind doen?
Het team dat uw kind begeleidt, bestaat uit (kinder-)
verpleegkundigen,
pedagogisch
medewerkers
en
verzorgenden. We werken daarbij nauw samen met andere
revalidatiebehandelaars en het onderwijzend personeel
wanneer deze betrokken zijn. Om alle contacten goed te
stroomlijnen krijgt elke jongere één of twee persoonlijk
begeleiders toegewezen. Deze begeleiders zorgen ook voor
een goed contact en informatie tussen de behandelaars en
u als ouders.
Welke kosten zijn er aan verbonden?
De kosten van revalidatie en verblijf op de Valkhorst worden
vergoed door de ziektekostenverzekering op basis van de
indicatie “klinische revalidatiezorg”. Na de klinische periode
kan verblijf eventueel worden voortgezet mits een ZZPverblijfsindicatie (Zorgzwaartepakket) door het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) gesteld is.
Aanmelden?
Uw kind kan worden aangemeld door de arts uit het
ziekenhuis of door de huisarts via een verwijzing naar de
revalidatiearts. De aanvraag zal worden behandeld door ons
opnameteam waarna u bericht zult ontvangen en verdere
afspraken gemaakt kunnen worden.
Vooraf aan de opname vindt er een bezoek plaats thuis of in
het ziekenhuis door de revalidatiearts of verpleegkundige.
Er volgt dan een medisch/verpleegkundige overdracht.

Meer informatie/contact?
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact
opnemen met het servicebureau van Adelante in Valkenburg
a/d Geul. Het servicebureau is van maandag t/m vrijdag
geopend van 8.30 tot 17.00 uur en bereikbaar via 0455282600. Meer informatie over Adelante treft u aan op www.
adelante-zorggroep.nl

ADELANTE
Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen
biedt een omvangrijk zorgpakket voor kinderen met
een primair lichamelijke beperking. Bij de mytylschool
kunnen de kinderen terecht voor speciaal basisonderwijs
en speciaal voortgezet onderwijs. Verder bieden wij
o.a. zorg en begeleiding aan in de vorm van logeren,
dagopvang en woontrainen. Adelante kinderrevalidatie,
speciaal onderwijs & wonen maakt deel uit van de
zorggroep Adelante. De zorg van Adelante richt zich
ook op onderzoek, behandeling en advies op het
gebied van complexe en algemeen specialistische
revalidatiegeneeskunde voor volwassenen, audiologie
en communicatie en arbeidsreïntegratie.
In het kenniscentrum van Adelante wordt continu
onderzoek verricht naar zorgvernieuwing en verbetering
van behandelmethoden.
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.
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Na afronding van de klinische revalidatie periode gaat uw
kind naar huis, een andere afdeling of een andere instelling.

