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Foto omslag: Goede analyse en communicatie leiden tot betere zorg (zie blz. 8).
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Voor u ligt het lentenummer van Adelante Actueel. In de

«Onze» CVA stepped care unit, de zogenaamde CSCU,

natuur wordt de vernieuwing nu weer met de dag meer

die we samen met Cicero hebben opgezet, is een succes

zichtbaar en dat geldt eigenlijk ook voor onze gebouwen

geworden. Niet alleen kunnen patiënten snel opgenomen

in Hoensbroek en Valkenburg aan de Geul. Wekelijks

worden, maar ze kunnen ook bijna drie weken ee-

is er wel een stuk wat in een nieuwe jas is gestoken

rder naar huis dan elders. Het is fijn om te zien dat de

of is een vertrouwd deel plots verdwenen. Daar waar

medewerkers van beide organisaties steeds meer één

de aannemers klaar zijn, zien we prachtige gebouwen

team gaan vormen.

verschijnen. Knap dat twee processen, zorg en bouw,
schouder aan schouder voortgang kunnen vinden.

Tenslotte, the best for last, staan er maar liefst twee

Geluidsoverlast is daarbij helaas niet altijd te voorkomen,

stukken in over de onlangs geopende nieuwste loot aan

hoewel het tot een minimum beperkt wordt.

de Adelante-boom: Villa Franca in Geleen. In dit nummer

Ook in de zorg blijft Adelante voortdurend vernieuwen.

vindt u een leuk, verhelderend interview met Martijn, een

De BijZonDer bijeenkomsten laten zien dat we onze zorg

van onze nieuwe bewoners. Ook staat er een impressie

op allerlei terreinen actief willen verbeteren. In dit nummer

van de opening, waarbij een andere bewoonster, Dana,

laten we vijf onderwerpen de revue passeren: back on

de show stal met een ontroerend, zelf geschreven en

track (lage rugklachten), het sensomotorisch conflict (bij

gezongen lied.

pijn), ondersteunde arm-handfunctie, de rolstoel APK

Adelante durft in deze tijd het risico te nemen dit voor de

en de vaststelling dat de huidige meetinstrumenten om

jongeren in de westelijke mijnstreek aan te bieden. Een

arm-handkracht te meten nog te kort schieten. Dat biedt

tijd waarin bezuinigingen in de zorg aan de orde van de

kansen om het beter te gaan doen!

dag zijn en de chaos voor gemeenten en zorginstellingen

Een revalidatiecentrum is ook “gewoon” een categoraal

helaas toe lijkt te nemen. We zullen ons uiterste best doen

ziekenhuis. Het trainen van onze dokters en verpleegkun-

ons type zorg in Zuid-Limburg zo goed mogelijk door

digen op het gebied van klinisch redeneren laat zien dat

deze roerige tijden te voeren, waarbij we verschraling

we dat serieus nemen. Adelante is een gespecialiseerd

zoveel mogelijk willen voorkomen. Net als tijdens de

ziekenhuis met goede medisch specialisten en behande-

lente eigenlijk, waar het ontluikende nieuwe groen ook

laren. Het is mooi dat één van onze psychologen, Sascha

nog wel eens door sneeuw en vorst een tijdelijk halt

Rasquin, een van de samenstellers is van het Handboek

wordt toegeroepen, maar uiteindelijk toch sterker blijkt!

Revalidatiepsychologie. Ze vertelt er vol trots over en
maar liefst zeven (!) van haar Adelante collegae hebben

Carrol Terleth,

een bijdrage geleverd.

lid raad van bestuur

Adelante opent 10 s
de

4

Sinds 2006 organiseert het Adelante Kenniscentrum informatieve bijeenkomsten voor
collega’s in het Revalidatienetwerk Limburg. Na een korte heroriëntatie in 2014 pakken de
initiatiefnemers van het eerste uur, Henk Seelen en Jeanine Verbunt, de draad weer op met
vier BijZOndeR-bijeenkomsten in 2015. “Goed contact binnen het netwerk blijft zinvol. Pas
als je weet waar collega’s mee bezig zijn kun je kennis delen en samenwerken. Naast het feit
dat van gedachten wisselen over innovatie en onderzoek altijd inspirerend werkt en zelfs tot
nieuwe inzichten kan leiden.”
Na 9 jaar BijZOndeR - de naam is een acroniem voor

volwassenen en kinderen. Nu bevat elke BijZOndeR drie

Bijeenkomsten Zorg en Onderzoek in het Revalidatienet-

presentaties over een actuele ontwikkeling binnen de

werk - is de opzet vanaf 2015 nèt iets anders. Het aantal

verschillende thema’s. Zo kunnen we over de grenzen van

bijeenkomsten is vanwege vaak overvolle agenda’s terug-

de disciplines heen laten zien waar iedereen mee bezig is.

gebracht naar één bijeenkomst per kwartaal. Deze vinden

Hierbij houden we wel vast aan de gulden regel dat vooral

op een nieuwe locatie in het Auditorium van het Adelante

collega’s die zich in de dagelijkse praktijk met deze thema’s

Kenniscentrum plaats. Maar dan wel weer op het - voor

bezighouden aan het woord komen: artsen, therapeuten,

de deelnemers - bekende tijdstip van 18.00 tot 20.00 uur

psychologen en onderzoekers. Juist deze praktijkgerichte

op de eerste dinsdag van maand. Ook de opbouw van de

benadering levert nuttige informatie op.”

bijeenkomsten is nieuw. Henk Seelen: “Voorheen organiseerden we steeds een bijeenkomst met drie presentaties

9 jaar netwerken

binnen één onderzoeksthema van het revalidatienetwerk:

Terugkijkend op 9 jaar BijZOndeR is Henk Seelen ervan

chronische pijnrevalidatie, complexe traumarevalidatie

overtuigd dat de bijeenkomsten ertoe hebben bijgedra-

en revalidatie bij complexe arm-/handproblematiek bij

gen dat onderzoek bekender en zichtbaarder is geworden

Tekst: Karin Theunissen

seizoen BijZOndeR
in de Limburgse revalidatiezorg. “Doordat we vooral

zorgvernieuwing of hebben deelgenomen aan congressen

mensen uit de zorgpraktijk aan het woord laten, hebben

of symposia kregen tijdens deze bijeenkomst de gelegen-

zorgvernieuwing en onderzoek een plek dichter bij de

heid om aan de hand van een poster of een demonstratie

zorgpraktijk gekregen”, vertelt hij. “De BijZOndeR-bijeen-

uit te leggen waarmee zij bezig zijn. Liefst 67 collega’s

komsten bieden een podium waarop kennis en ervaringen

grepen deze kans en trakteerden een groot Nederlands-

snel en makkelijk worden gedeeld. Tussen zorgverleners

Belgisch publiek op mooie innovaties. In het kielzog van

en onderzoekers is zo een wisselwerking ontstaan die

dit succes kostte het ons weinig moeite om mensen

beide partijen ten goede komt. Niet alleen de presentaties

enthousiast te krijgen voor de eerste BijZOndeR in maart

maar ook de pauze speelt hier een belangrijke rol in. In

van dit jaar. Dit enthousiasme raakt de kern van BijZOn-

de informele pauzesfeer worden banden tussen collega’s

deR. De presentaties zorgen voor begrip voor soms lang-

verstevigd en komen gesprekken tot stand waarin zorg-

durig onderzoek. Maar vooral prikkelen ze anderen om

en onderzoeksvragen vanuit een nieuw, soms verrassend

ook enthousiast aan de slag te gaan met onderzoek

perspectief worden belicht.”

of zorgvernieuwing. En zonder enthousiasme
is er geen vooruitgang.”

Enthousiasme
Om de discussie levendig te houden tussen de partners
in het revalidatienetwerk koestert de organisatie het laagdrempelige karakter van BijZOndeR. Tot genoegen van
zowel sprekers als gasten. Henk Seelen: “Onze afsluiter
van 2014, de ‘Bijzondere BijZOndeR’ die meer weg had
van een kennismarkt, was een groot succes. Collega’s
die in het afgelopen jaar gewerkt hebben aan bijvoorbeeld

Adelante
brengt
het bij
elkaar

Onderzoek
en innovatie spelen
een belangrijke rol in het
Revalidatienetwerk Limburg.
Via de BijZondeR-bijeenkomsten
houden we elkaar op de hoogte.
Op de volgende pagina’s ziet
u welke items zoal aan bod
komen.
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Een nieuwe behandellijn voor
chronische lage rugklachten
Reni van Erp en Ivan Huijnen: “Wij hebben tijdens de Bijzondere BijZOndeR ons onderzoek ‘Back on Track’ gepresenteerd.
Met dit onderzoek hopen we de zorgketen voor patiënten met chronische lage rugklachten te optimaliseren. Hierbij richten
we ons in het bijzonder op de groep patiënten die lichte of iets meer complexe psychosociale klachten hebben in relatie tot of
als gevolg van de rugklachten. De patiënten met lichte psychosociale problematiek worden nu vooral in de 1e lijn behandeld
met standaard fysiotherapie. Wij onderzoeken of de 1e lijns behandeling ‘Back on Track’, die gebaseerd is op de nieuwste
wetenschappelijke inzichten en principes van multidisciplinaire revalidatieprogramma’s uit de 2e en 3e lijn, effectiever is. Onder
regie van de revalidatiearts behandelen speciaal opgeleide fysiotherapeuten de patiënten in de 1e lijn volgens deze
nieuwe geprotocolleerde behandeling. Daarnaast bekijken we of de ‘Back on Track’-behandeling toepasbaar
is bij patiënten met iets meer complexe psychosociale problematiek. Deze patiënten worden momenteel
behandeld in de 2e lijn. Door het gezamenlijk in 1e en 2e lijn behandelen, ontstaat in feite een nieuwe
‘anderhalvelijns’-behandeling op het gebied van rugklachten! De Bijzonder-bijeenkomst is een
ideale plek om informatie te delen, zeker omdat zo veel verschillende disciplines uit de 1e,
2e en 3e lijn bij het onderzoek betrokken zijn. Meer bekendheid over het project maakt de
communicatie makkelijker.”

Eerste prijs voor het
sensomotorisch conflict
Albere Köke: “Adelante werkt aan een onderzoek naar het sensomotorisch

6

conflict. Dit onderzoek hoort thuis in de pijnrevalidatie waarin behandelingen tot op
heden vooral gericht zijn op het psychosociale aspect. Puur omdat een benadering
vanuit de biomedische kant nog weinig effectief is. Recent onderzoek laat echter
zien dat chronische pijn wel degelijk een fysieke component heeft: niet een specifiek
centrum maar het hele brein verandert door pijn. Het pijnsysteem wordt sensitiever.
Het gevoel raakt ontregeld. Pijnpatiënten krijgen een verkeerd lichaamsbeeld en er
vindt een verstoring plaats in waarneming en balans: het sensomotorisch conflict! De
erkenning van deze biomedische component vraagt om nieuwe therapieprogramma’s
waarin we beweging - want dat helpt bij pijn - combineren met oefeningen die het conflict
tussen waarneming, balans en gevoel kleiner maken. Tijdens BijZOndeR hebben we ons
onderzoek kort toegelicht en het publiek daarbij laten ervaren wat het sensomotorisch conflict
inhoudt. Hiervoor hebben we ons publiek getest op hun waarneming en het vermogen om te kunnen
voelen. Deze interactie leverde ons de BijZOndeR-prijs op. Maar er waren ook kritische vragen. Dat
maakt deelname aan BijZOndeR waardevol: vragen van ‘buitenaf’ maken je scherp. Naast het feit dat het
altijd leuk is om te laten zien waar je mee bezig bent.”

Onderzoek op het snijvlak van
wetenschap en zorg
Richard Geers en Sandra Stupar: “In de behandeling van arm-/handproblemen zal technologie een steeds grotere
rol in kunnen nemen. Bij Adelante hebben wij de afgelopen twee jaar onderzoek verricht naar de effectiviteit van een robotondersteunde armtraining bij CVA-patiënten. Het trainingsconcept is binnen het interregionale project ‘i-travle’ in samenwerking
met o.a. de U-Hasselt ontwikkeld en bestaat uit een virtuele game-omgeving (i-travle) in combinatie met een haptische robotarm

(Haptic Master). Een groot voordeel bij dit project is de intensieve samenwerking tussen de onderzoekers, ingenieurs en
therapeuten: we delen kennis en inzichten. De trainingen en metingen bij de proefpersonen zijn onlangs afgerond. De resultaten
van het onderzoek zijn nog niet bekend maar zien er hoopvol uit. De Bijzondere BijZOndeR bood de mogelijkheid om een
breder publiek kennis te laten maken deze revalidatietechnologie. Wie wilde kon oefeningen doen met het i-travle-systeem en zo
zelf ervaren hoe de techniek werkt. Zo wilden we het gebruik van technologie laagdrempelig maken en laten zien dat toepassing
van technologie niet zo moeilijk is als het op het eerste gezicht vaak lijkt. De BijZOndeR-bijeenkomsten zijn daar goed voor. Je
kunt delen waarmee je bezig bent en zo voor meer openheid en samenwerking tussen de disciplines zorgen.”

Risico’s rolstoel gebruik
verkleinen door APK-keuring
Mia Wynants en Peter Schraven: “Sinds de opening van de Adelante Zitpoli in 2010
hebben wij meer zicht gekregen op de zitproblemen die kunnen optreden als iemand dagelijks
aangewezen is op een rolstoel. Ook hebben we instrumenten ontwikkeld waarmee we
zitproblemen objectief kunnen meten. Beide aspecten zorgen ervoor dat we onze cliënten
beter kunnen adviseren bij het gebruik van een rolstoel en preventie van zitproblemen.
Tijdens de Bijzondere BijZOndeR hebben we ons nieuwste meetinstrument de ‘APKkeuring’ gepresenteerd. Dit is een quickscan waarmee we in twee uur tijd de rolstoel,
de persoon en de combinatie tussen de rolstoel en de persoon onderzoeken. Aan
de hand van de scan kunnen we de cliënt vervolgens inzicht geven in hoe hij of
zij veelvoorkomende risico’s zoals drukplekken, schouderklachten, overbelasting
of vervorming van de rug kan voorkomen. Met deze aanbevelingen kan de cliënt
maatregelen treffen met betrekking tot zijn hulpmiddel en/of werken aan een vitale
zithouding. Met een klein onderzoek kun je zo grote problemen, die veel impact
hebben op het leven van de rolstoelgebruiker, voorkomen. Het meest ideale is
dan ook als de rolstoelgebruiker de APK regelmatig herhaalt. Na onze BijZOndeRpresentatie bleek dat er veel draagvlak in de organisatie bestaat om het instrument
verder te ontwikkelen. Dit jaar hopen we daadwerkelijk met de scan aan de slag te
gaan.”

Beter onderzoek naar
meetinstrumenten
Koen Dekkers: “Tijdens de Bijzondere BijZOndeR heb ik de resultaten van onze literatuurstudie naar de meting
van de arm-/handkracht bij kinderen met een cerebrale parese gepresenteerd. Mijn motivatie voor dit onderzoek is dat
we in de (kinder)revalidatie veel meten, maar het is de vraag of de meetinstrumenten die we inzetten goede klinimetrische
eigenschappen hebben. Dus of ze bijvoorbeeld valide en betrouwbaar zijn. Van de uitkomsten zijn wij behoorlijk geschrokken.
Vrijwel alle instrumenten die wereldwijd worden gebruikt om arm-/handkracht te meten zijn niet of zeer slecht wetenschappelijk
onderbouwd, terwijl we aan de uitslag van de metingen wel conclusies en therapieën verbinden. De reacties op onze
presentatie tijdens BijZOndeR waren ondanks de ‘slechte’ uitslag positief: collega’s bij verschillende zorginstellingen zijn zelfs
graag bereid om mee te werken aan het vervolg van het onderzoek. Want het voordeel van onze schrikbarende conclusie is dat
we nu met behulp van subsidie de mogelijkheid hebben gekregen om verder te onderzoeken welke metingen wél bruikbaar zijn
om de arm-/handkracht te meten. Hierbij willen we ook normwaarden vaststellen aan de hand waarvan we mogelijkheden van
kinderen met arm-/handkrachtproblemen kunnen vergelijken met die van gezonde kinderen. Tijdens zo’n netwerkbijeenkomst
zijn de banden snel gesmeed. Het voelt daarna fijn als je passie om zorg te verbeteren zo wordt beloond!”
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Cursus Klinisch Redeneren voor artsen en verpleging

Goede analyse en
communicatie leiden
tot betere zorg
Tekst: John Ekkelboom

Het bieden van goede medische zorg kan alleen wanneer artsen, verpleegkundigen en verzorgenden volgens
een vast patroon patiëntenproblemen analyseren en hun bevindingen met elkaar delen. Om dit proces te
optimaliseren, volgen deze professionals binnen Adelante de cursus Klinisch Redeneren. De volgende stap is
de opgedane kennis in de praktijk te borgen.

8

Adelante streeft er voortdurend naar om de revalida-

Je wilt dat iedereen het volgens een bepaalde manier

tiezorg voor volwassenen en kinderen naar een hoger

doet en dezelfde redeneerlijn volgt.” Ter illustratie van de

niveau te tillen. Niet dat de huidige zorg onvoldoende is,

gangbare werkwijze geeft Frijns een voorbeeld. “Zo was

maar het kan altijd nog beter. Zo bestaat onder artsen en

er een verpleegkundige die direct de revalidatiearts wilde

verpleegkundigen al langer de behoefte om de onderlinge

bellen om te komen. Ze twijfelde terecht over de situatie

communicatie meer te stroomlijnen. In die behoefte is

van een patiënt. Toen een collega haar vroeg of ze al de

inmiddels voorzien door hen de cursus Klinisch Redene-

bloeddruk, pols, temperatuur en saturatie had gemeten,

ren te laten volgen. Initiatiefnemers van deze bijscholing

bleek dat ze dat nog niet had gedaan. Van een verpleeg-

zijn onder andere hoofdverpleegkundigen Jo Genten

kundige mogen we toch verwachten dat die de standaard

en Manfred Frijns en Yvette van Horn, revalidatiearts

controles uitvoert. De nieuwe cursus moet daar een

en medisch manager volwassenrevalidatie. Tijdens een

bijdrage aan leveren, zodat alle medewerkers straks op

gezamenlijk gesprek leggen ze uit dat een betere analyse

dezelfde manier te werk gaan.”

van het medisch probleem en een goede communicatie
automatisch zullen leiden tot een kwalitatief betere basis-

Externe deskundigheid

medische zorgverlening.

Op zich lijkt het vreemd dat professionals niet tijdens hun
reguliere opleiding deze werkwijze al aanleren. Van Horn

Gevoelsmatig

licht toe dat de oudere werknemers dat nooit specifiek

Tot nu toe verliep de communicatie vooral gevoelsmatig,

hebben geleerd. “De jongere collega’s wel maar omdat

zegt Van Horn. “Iedereen deed het op zijn of haar eigen

vanuit Adelante die eis tot voor kort niet werd gesteld,

manier. Daarover zijn nooit echte afspraken gemaakt.

verwatert dat gedrag en gaat ieder toch zijn eigen weg.”

Zoiets kan natuurlijk tot verwarring leiden. Het is belangrijk

Een bijscholing was dus gewenst. Genten vertelt dat eerst

dat iedere werknemer - zowel artsen, verpleegkundigen

is gekeken of binnen Adelante voldoende kennis in huis

als verzorgenden - op dezelfde wijze patiëntenproble-

is om zo’n cursus te geven. “Dat bleek niet het geval. We

men analyseren en daarover communiceren. Als je niet

zijn toen op zoek gegaan naar externe deskundigheid.

systematisch de patiënt nakijkt, sla je misschien iets over.

We kwamen uiteindelijk uit bij de Maastricht UMC+

Academie, die het programma Klinisch Redeneren heeft

moet verrichten, wie er op welke momenten in actie moet

om hun eigen verpleegkundigen en artsen in Maastricht

komen en wat de urgentie is. De communicatie tussen

te scholen. Dat programma wilden we graag in aangepas-

verpleegkundigen en artsen verloopt volgens de SBAR-

te vorm ook bij Adelante toepassen. De kinderrevalidatie

methode. Deze methodiek geeft de gewenste volgorde

in Valkenburg heeft dat in 2013 gedaan en de volwasse-

van de informatieoverdracht in stappen aan.”

nenrevalidatie is in december 2014 begonnen. We hopen
dat in juni al onze verplegenden en artsen in Hoensbroek

Assessors

zijn bijgeschoold. Gelukkig hebben we alle medewerking

De eerste ervaringen die zijn opgedaan met de cursus

van het management en de directie.”

Klinisch Redeneren, zijn zeer positief, zegt Genten. “Het
oefenen met casussen en het leren communiceren met

ABCDE-methode

artsen is voor ons als verpleegkundigen zeer waardevol.

De cursus Klinisch Redeneren bestaat uit twee dagen.

Je merkt dat wanneer je met de SBAR-methode werkt,

Tijdens de eerste dag gaat het om bijeenkomsten waar

die communicatie ook daadwerkelijk efficiënter verloopt,

verpleegkundigen, verzorgenden en artsen afzonderlijk

wat automatisch de zorg ten goede zal komen.” De

binnen hun eigen discipline met elkaar kennis uitwisselen

volgende stap is om de opgedane kennis en ervaring te

over bijvoorbeeld fysiologie en anatomie maar ook casus-

borgen. Ook dat project is inmiddels gestart. In totaal

sen uit de dagelijkse praktijk bespreken. De volgende dag

krijgen drie artsen en tien verpleegkundigen verspreid

maakt deze cursus uniek omdat dan alle disciplines bij

over de verschillende afdelingen voor volwassenen en

elkaar zitten. De artsen, verpleegkundigen en verzorgen-

kinderen een extra opleiding van de Maastricht UMC+

den bespreken dan gezamenlijk de kennis en ervaring van

Academie, zodat ze in de nabije toekomst als assessor

de eerste dag. Van Horn: “Wat we uiteindelijk leren is dat

kunnen fungeren. Frijns: “Trainers van die academie lopen

we met de ABCDE-methode patiënten analyseren. Hierbij

in de praktijk met hen mee en leren hen met de gewenste

gaat het om vaste aandachtsgebieden zoals de luchtwe-

methodieken te werken. Vervolgens moeten de assessors

gen, ademhaling, circulatie en bloedingen, neurologische

hun kennis en ervaring als een olievlek over de gehele

uitval en waarneembare afwijkingen zoals wonden, zwel-

organisatie verspreiden. De verwachting is dat het enkele

lingen, huidafwijkingen en ontstekingsverschijnselen. Aan

jaren duurt voordat de gewenste manier van klinisch rede-

de hand van deze stapsgewijze analyse kunnen we pre-

neren gemeengoed zal zijn.”

cies bepalen welke handelingen iemand in welke volgorde

9

Visie op revalidatiepsychologie

‘Persoonskenmerken
de uiteindelijke uitkomst v
‘Voor en samen met de cliënt zet Adelante alle benodigde expertise in om het meest optimale en
gewenste revalidatieresultaat te realiseren’, aldus de visie van Adelante op revalidatie. De vakgroep
psychologie heeft passend in deze ambitie een visie geformuleerd over de bijdrage van de psycholoog
aan het multidisciplinaire revalidatietraject. “Wij helpen de cliënt om zijn beperking te leren respecteren”, vat psychologe Sascha Rasquin haar werk samen. Zij heeft bij Adelante meegewerkt aan een
standaard voor revalidatiepsychologie en was redactielid van het in 2014 gepubliceerde ‘Handboek
Revalidatiepsychologie’.
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De psychologen van Adelante hebben hun visiestuk eind

die beperking(en) of de diagnose”, vervolgt Sascha Ras-

2014 gepresenteerd aan de medische staf. Nu wordt de

quin. “Natuurlijk moet de psycholoog wel kennis hebben

wijze van behandelen in alle zorgprogramma’s geïm-

van diagnoses en behandelingen: je moet weten wat het

plementeerd. De cirkel is daarmee rond, want diezelfde

perspectief is van bijvoorbeeld een dwarslaesiepatiënt of

zorgprogramma’s waren de aanleiding om de visie te

van iemand die herstelt van een CVA. Onze behandeling

formuleren. Sascha Rasquin: “In 2013 is Adelante gestart

is echter gericht op verwerking. Het loslaten van het oude

met het beschrijven van diagnosegebonden behandelpro-

ideaalplaatje en het accepteren van de nieuwe situatie.

gramma’s. Deze programma’s geven alle aspecten van de

Ik noem dit ook wel het ‘respecteren’ van de beperking.

behandelingen weer die Adelante binnen de verschillende

Deze is er. Dat is vervelend, maar je gaat er niet (meer)

diagnosegroepen aanbiedt: de inhoud, structuur, het

tegen vechten. Dit is niet alleen psychisch maar ook soci-

aantal uren, de doorlooptijd, noem maar op. Tijdens het

aal en emotioneel een belangrijke omslag, want zodra de

schrijfproces werd duidelijk dat er een discrepantie tussen

cliënt het gevecht opgeeft komt de positieve energie vrij

de diagnosegroepen bestond met betrekking tot de inzet

die nodig is om aan een nieuwe toekomst te werken.”

van o.a. psychologische ondersteuning.”
De vakgroep psychologie startte direct een onderzoek

Persoonlijkheid

maar kon al snel concluderen dat de verschillen in bena-

De visie beschrijft niet alleen wat de revalidatiepsycholoog

dering meevielen: alle psychologen bij Adelante werken

wil bereiken maar ook welke instrumenten hij of zij inzet

volgens dezelfde uitgangspunten en met dezelfde ideeën.

voor een effectieve behandeling. Zo moet de behandeling

Sascha Rasquin: “De belangrijkste conclusie was dan ook

bij Adelante gebaseerd zijn op het ICF-classificatiemodel

dat er behoefte was een diagnoseoverstijgende Adelante-

en binnen de kaders van de revalidatiebehandeling pas-

visie op revalidatiepsychologie. Een beschrijving van wat

sen. Sascha Rasquin: “Het ICF-model biedt een goede

wij als revalidatiepsycholoog doen en hoe wij onze kennis,

structuur om de problemen en gevolgen van een aandoe-

vaardigheden en instrumenten inzetten bij het psychisch

ning op een systematische manier in kaart te brengen.

en sociaal begeleiden van mensen met een (blijvende)

De medische specialisten kunnen zo op stoornisniveau

lichamelijke of cognitieve beperking. Deze visie heeft

goed inschatten welke invloed een beperking heeft op

Adelante parallel aan de ontwikkeling van het landelijke

het uitvoeren van bepaalde activiteiten. De psycholoog

‘Handboek Revalidatiepsychologie’ ontwikkeld. Deze

vult deze behandeling aan door de cliënt te stimuleren om

standaard biedt een stevige basis om ons werk landelijk

deze grenzen bewust te overschrijden. Dit proces moet

op één lijn te brengen.”

voortvarend aangepakt worden, want in de revalidatiepsychologie heb je weinig tijd. Een klinische opname

Respecteren

duurt gemiddeld drie maanden. Wij moeten dus snel

“Het doel van de revalidatiepsychologie is de cliënt te le-

een juiste inschatting maken van de precieze invloed van

ren omgaan met zijn beperking(en), ongeacht de aard van

persoonskenmerken van de cliënt op zijn of haar stoornis,

Tekst: Karin Theunissen

bepalen
van revalidatie’
beperking en participatieprobleem. Is iemand angstig of

behandeling van cognitieve, emotionele en gedragsma-

een doorzetter. En is er sprake van een stimulerende om-

tige problemen. Binnen de afdelingen kan de psycholoog

geving? Dergelijke aspecten zijn van invloed op het al dan

als inhoudsdeskundige de revalidatiedoelen stellen en de

niet behalen van de revalidatiedoelen. Sterker nog: ik ben

teambehandeling aansturen. Ook coacht de psycholoog,

ervan overtuigd dat de persoonskenmerken uiteindelijk

als er sprake is van gedragsproblematiek, andere team-

maken of een revalidatietraject succesvol is of niet. De

leden in hun omgang met de revalidant. Sascha Rasquin:

een haalt de bergtop, de ander duikt bij dezelfde stoornis-

“Persoonlijkheidsproblemen behandelen wij niet; dit vraagt

sen achter de geraniums.”

meer tijd. Als er sprake is van een verstoorde persoonlijkheid verwijzen wij, als dat gewenst is, de cliënt door naar

Rollen

een externe collega. In de tussentijd helpen wij het eigen

De visie beschrijft tenslotte de rol van de revalidatiepsy-

team om goed met deze problemen om te gaan, zodat

choloog in het multidisciplinaire revalidatieteam. In het

de persoonlijkheidsstructuur de revalidatiedoelen niet in

eigen werkgebied zorgt hij of zij voor diagnostiek en

de weg staat.”
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Villa Franca opent deuren in Geleen

‘Ik wil mijn
12

eigen leven
opbouwen’

Enkele weken geleden heeft Adelante een nieuw woontrainingscentrum in Geleen
geopend voor jongeren met een lichamelijke beperking. Een van de bewoners is
Martijn Welling. `Hoewel ik het thuis bij mijn ouders altijd naar mijn zin heb gehad, wil
ik toch ooit op eigen benen staan. Met de begeleiding die ik hier nu krijg, gaat dat
hopelijk lukken.’
In het stadscentrum van Geleen opende Bert Kamphuis,

een tot twee jaar onder begeleiding zelfstandig te

wethouder jongeren van Sittard-Geleen, op donderdag

leren wonen. Willemien van Duurling, een van de acht

12 maart officieel het nieuwe woontrainingscentrum voor

begeleiders, vertelt dat Adelante werkt volgens de Op

jongeren met een lichamelijke beperking (zie ook blz. 18).

Eigen Benen-leermethode van bureau Invra. `We gaan

Evenals het gelijksoortige onderkomen in Heerlen, dat

uit van de ambitie van iedere bewoner. Dat streven hoeft

ongeveer zeven jaar geleden zijn deuren opende, heeft

niet altijd haalbaar te zijn. Daar komt hij of zij vanzelf wel

ook dit centrum de naam Villa Franca meegekregen. Met

achter. Wie zijn wij om hun dromen af te pakken. Je moet

deze voorzieningen wil Adelante de doelgroep, in de

van de positieve kracht uitgaan.’

leeftijd van 16 tot 25 jaar, een kans geven om gedurende

Tekst: John Ekkelboom

Woontrainingskeuken

waarop de bebloede handen staan afgebeeld uit de film

Adelante Villa Franca is gevestigd in een voormalig

Psycho van Hitchcock. Naast schilderen is filmen een

winkelpand in Geleen. Vorig jaar is dit gebouw fors

grote hobby van hem. Zo heeft hij diverse films gemaakt

gerenoveerd en omgetoverd tot een complex met dertien

tijdens de buitenlandse vakanties met zijn ouders. `Zelf

spiksplinternieuwe appartementen. Op de begane grond

mix ik de geluiden er ook bij.’

bevinden zich het kantoor en een slaapkamer voor de
begeleiders en een ruime woonkamer voor de jongeren.

De overgang van thuis naar Villa Franca bevalt hem

In de woonkamer, die is voorzien van een keukenblok,

goed. Corine had er in het begin moeite mee, maar dat

staan een voetbal- en airhockeytafel, een grote eettafel

probleem neemt af nu zij ziet dat Martijn gelukkig is en

en een flinke zitbank. Van Duurling: `Er komt ook nog

groeit in zijn zelfstandigheid. Dat hij voortaan zelf zijn

een aparte woontrainingskeuken waar de bewoners

kamer moet poetsen en moet afwassen, vindt hij niet erg.

straks voor zichzelf zelfstandig leren koken. En’, zegt ze

`Ik wil alles leren. Ook wassen en strijken staan binnenkort

fluisterend, `het zou mooi zijn als er nog een piano in de

op mijn programma.’ Het onder begeleiding koken in de

woonkamer komt.’

gemeenschappelijke kamer beneden, doet hij eveneens

In een van de appartementen woont Martijn Welling,

graag. `Iedere bewoner heeft een vaste dag en telkens is

die voorheen jarenlang op school zat bij Adelante in

er een ander thema voor de maaltijd. Zo zijn er snack- en

Valkenburg. Hij is 19 jaar en heeft myotone dystrofie

visdagen of moet je Italiaans of Hollands koken. Daarna

type 1, ook wel de ziekte van Steinert genoemd. Deze

eten we het gezamenlijk op. Het is hier erg gezellig. ’s

aandoening gaat gepaard met het vertraagd ontspannen

Avonds ga ik op mijn kamer of bij vrienden gamen of een

van spieren, langzaam toenemende spierzwakte,

film kijken. En als ik ergens naar toe wil, kan dat uiteraard.

oogklachten, leerproblemen en continue vermoeidheid.

Dat moet je dan wel melden. Dat geldt ook als je een

`Als ik even niets doe, val ik spontaan in slaap. Schrijven

vriend laat logeren.’

en lezen kan ik vrijwel niet en rekenen lukt ook nauwelijks.
Zware dingen tillen is niet mogelijk door mijn spierzwakte.’

Dagbesteding

Zijn moeder Corine, die vandaag even op bezoek is, heeft

Vier dagdelen per week gaat Martijn met een busje

eveneens de ziekte in lichte mate en zijn zusje juist in een

naar het activiteitencentrum van SGL in Nuth. Vanuit

ernstigere vorm. Zijn vader en broer zijn gezond. Corine

dat centrum heeft hij bijvoorbeeld voor de gemeente

zegt dat Martijn onder curatele van zijn ouders staat,

metalen prullenbakken geschuurd en geschilderd en in de

vooral omdat hij nauwelijks kan rekenen en daardoor

raadzaal koffiekopjes opgehaald. Iedere vrijdag gaat hij in

moeite heeft met geld om te gaan. `Maar we vertrouwen

een SGL-sportcomplex in Beek zwemmen en/of gymmen.

hem dat hij geen rare fratsen uithaalt. Daar is Martijn ook

Omdat zijn spierzwakte geleidelijk verergert, zal hij nooit

veel te lief voor.’

kunnen werken. Hij hoopt ooit toch geheel zelfstandig te
kunnen wonen met begeleiding op de achtergrond als

Schilderen en filmen

die nodig is. `En in de toekomst wil ik mijn schilderijen

Trots laat Martijn zijn appartement op de tweede etage

exposeren en verkopen. Ook wil ik films maken en tonen

zien. Corine herinnert hem eraan eerst even koffie te

aan het publiek. Dat zijn mijn grote dromen.’

zetten voor het bezoek. De grote ramen bieden uitzicht
op de winkelstraat. In de modern ingerichte L-vormige
woon/slaapkamer hangen aan de muren diverse kleurrijke
schilderijen. `Die heb ik zelf gemaakt. Ik schilder graag.
Dit schilderij is het Colosseum in Rome en op die daar
zie je de Big Ben in Londen. De andere schilderijen
zijn portretten van Lionel Messi – ik ben een fan van
Barcelona – Emma Watson uit de Harry Potterfilms en
van de thrilleracteur Freddy Pulver.’ Dat hij van thrillers
houdt, blijkt ook in de badkamer. Met een glimlach toont
hij het half transparante melkkleurige douchegordijn
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Een jaar CVA Stepped Care Unit stemt positief

‘Wij en zij bestaan niet meer.

Het is
onze CSCU!’

Tekst: Karin Theunissen

In 2012 bundelden Adelante en Cicero hun zorg in een CVA Stepped Care Unit. Doel was de
CVA-patiënt op het juiste moment en met de juiste intensiteit de juiste zorg te kunnen bieden.
Een jaar later gingen nog meer schotten tussen de beide partners op de schop door op de CSCU
één gezamenlijke zorgafdeling te openen met 15 verpleegbedden en één gezamenlijke triage en
behandeling. Geriatrische en revalidatiezorg raken steeds meer verweven. Voor de patiënten van
de Stepped Care Unit heeft dit geleid tot een aanzienlijk kortere ziekenhuisopname, een verkorting
van het revalidatietraject met bijna 20 dagen en een grote patiënttevredenheid. Een hoe bevalt
het de betrokken medewerkers? We vragen het Cicero-ergotherapeute Sandy Cox en Adelanteergotherapeute Erika Leenders. “Samen kunnen we onze patiënten een behandeling op maat leveren.
Dat is zó positief.”
“Cicero heeft sinds 2002 een geriatrische verpleegafde-

naar leeftijd om te bepalen of een patiënt een revalidatie-

ling bij Adelante. We hoefden bij de start van de Stepped

of geriatrische behandeling kreeg. Op de CSCU is niet de

Care dus niet te wennen aan een nieuwe locatie”, opent

leeftijd maar de zorgvraag van de patiënt bepalend. Zo

Sandy Cox het gesprek. “Wel moesten we wennen aan

kan het zijn dat een jonge patiënt met zware aandoenin-

het samenwerken met nieuwe collega’s in een andere

gen de tijd krijgt om in een beschermde omgeving en met

zorgcultuur. Want hoe je het ook went of keert: ouderen-

individuele begeleiding bij te komen. Terwijl een 92-jarige

zorg en revalidatiezorg zijn verschillende werelden. We

dame in een groepje aan de slag gaat met bijvoorbeeld

hebben daarom de tijd en de ruimte genomen voor een

intensieve arm-/handtraining. Want óók dat is een groot

grondige kennismaking. Onder andere door elke week

voordeel van onze samenwerking. Doordat de Stepped

een uurtje samen te zitten en de stand van zaken door te

Care in huis zit bij Adelante kunnen cliënten die vroeger

spreken. Zo raakten wij steeds beter op elkaar ingewerkt.

alleen geriatrische zorg kregen deelnemen aan extra

Tegelijk leerden wij elkaar ook persoonlijk kennen. Dat

(groeps)behandelingen. We hebben een arm-/handgroep,

heeft weer als voordeel dat je op de behandelvloer mak-

een schrijfgroep, een loopgroep, noem maar op. Elke

kelijker een beroep op elkaar doet. Het resultaat is dat er

patiënt krijg zo de zorg die nodig is om zelfstandig verder

op de CSCU geen wij of zij meer bestaat: samen maken

te kunnen.”

we ons sterk voor onze patiënten. In mijn beleving is dat
samen-gevoel snel ontstaan.”

Grote drukte
Toch kleeft er volgens de ergotherapeuten ook een

Sneller triage

keerzijde aan het succes van de Stepped Care. Erika

Het belangrijkste voordeel van de Stepped Care is dat

Leenders: “In de prognose naar de officiële samenwer-

de patiënt sneller vanuit het ziekenhuis terechtkomt in

king toe waren 140 opnames begroot. Daar was de

een omgeving die perspectief biedt. “Al tijdens de triage

organisatie ook op ingericht. In totaal hebben we maar

worden doelen concreet en kan de patiënt weer vooruit

liefst 207 patiënten behandeld, mede doordat nu niet al-

kijken”, geeft Erika Leenders aan. “Dat is ongelofelijk be-

leen CVA-patiënten vanuit Atrium MC maar ook patiënten

langrijk, want de patiënt heeft een sterke motivatie nodig

vanuit azM Maastricht naar de Stepped Care doorstro-

omdat we, als dat kan, meteen starten met de behande-

men! Juist in deze drukte hebben we echter baat bij de

ling. Om elke patiënt het zorgpakket te kunnen bieden

korte lijnen tussen de beide zorgpartners. Je moet wel

dat nodig is, doen Cicero en Adelante de triage samen.

goed samenwerken om voor een goede doorstroming in

Deze keuze levert pure winst op. In het verleden nam een

de keten te kunnen zorgen. Hiervoor hebben we afgelo-

triage doorgaans twee werkweken in beslag. Nu hebben

pen jaar één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier

we vaak al na vijf dagen een duidelijk beeld, doordat we

(R-EPD) ingericht.

onze instrumenten in een gezamenlijke triage efficiënter

Andere hobbels vragen daarentegen meer tijd omdat de

kunnen inzetten. We kunnen dus ook meteen doelgericht

pioniers achter de Stepped Care, Cicero en Adelante,

aan de slag.”

elkaar bij elke vernieuwende stap die wij op de behandelvloer willen zetten, opnieuw moeten vinden. En wij

De patiënt centraal

hebben nog zóveel ideeën. Juist omdat de Stepped

“Ook in onze behandelingen zijn we naar elkaar toege-

Care de zorg voor de patiënt niet alleen beter maar ook

groeid”, vervolgt Sandy Cox. “Vroeger keken we vaak

overzichtelijker maakt.”
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Tekst: Karin Theunissen

Bouwnieuws Adelante
Adelante bouwt in Hoensbroek en Valkenburg a/d Geul aan de toekomst. Voor beide
locaties staan sloop, renovatie en nieuwbouw op het programma. In deze ‘bouwrubriek’
leest u het laatste nieuws.

De (ver)nieuwbouw vordert
Het tempo van de bouw zit er goed in. In Valkenburg zijn de eerste tien klaslokalen opgeleverd
en in Hoensbroek zijn het audiologisch centrum, het parkeerpark, het nieuwe bestuurcentrum
met kantoren en ook de nieuwe centrale entreehal en Oase klaar. Tijd om stil te zitten is er echter
niet: achter de bouwschermen gaat de volgende fase gewoon door! Hier ziet u de belangrijkste
werkzaamheden op een rij.

16

Valkenburg

Hoensbroek

In Valkenburg hebben de klassen begin dit jaar hun intrek

Verhuisgolf

genomen in de eerste tien gerenoveerde lokalen. De

Op de locatie in Hoensbroek is een grote verhuizing

overige lokalen en gangen worden nu aangepakt en afge-

achter de rug. De teammanagers van volwassenreva-

stemd op de nieuwe stijl. Intussen is ook een groot deel

lidatie zijn verhuisd naar ‘gebouw D’. En de afdelingen

van het hoofdgebouw met de polikliniek gesloopt. Een

Financiële Administratie, Business Control, HR, Marketing

tunnel van liefst 40 meter lengte verbindt de verschillende

& Communicatie, Kwaliteit en Beleid, het Kenniscentrum

delen van het gebouw die nog gebruikt worden, met

en de Raad van Bestuur zijn verhuisd naar het voormalige

elkaar. Deze tunnel is goed verlicht en je kunt er droog én

iRv-gebouw, dat de afgelopen jaren door Cicero werd

veilig door van a naar b lopen. Maar hiermee is niet alle

gehuurd. Dit gebouw is in feite alleen qua uitstraling aan-

overlast verholpen. Om zorg en onderwijs zo ongehinderd

gepast aan de nieuwe stijl van Adelante. Bouwkundig was

mogelijk door te laten gaan, wordt veel aandacht besteed

alles nog in orde. In een latere fase van de bouw wordt

aan een goede transitie.

het nieuwe bestuurscentrum via een loopbrug verbonden met het toekomstige behandelplein. Het voormalige

De planning is erop gericht om de school vóór het school-

bestuursgebouw, waar tot voor kort het Kenniscentrum,

jaar 2015/2016 op te leveren. Begin 2016 zal ook de rest

verschillende beleidsafdelingen en de Raad van Bestuur

van het gebouw voorzien zijn van een betere logistiek en

zaten, wordt snel afgebroken om de weg én het zicht vrij

een moderne, heldere en transparante sfeer. De uitstra-

te maken voor de nieuwe entree.

ling sluit aan op het Adelante College.

Ook verhuizingen in beddenhuis
In het beddenhuis is de renovatie van afdeling 2 bijna
klaar. Na de oplevering verhuizen de behandelaren en
cliënten van afdeling 4 naar deze nieuwe zorgafdeling.
Eerder, in februari, is ook al afdeling 3 (ATO en Cardio)
verhuisd naar een tijdelijke locatie in het voormalige HCA.
Hierdoor zijn twee afdelingen in het beddenhuis (3+4) vrij
voor renovatie. Deze extra ruimte maakt het mogelijk om

Impressie van de nieuwe hoofdingang locatie Valkenburg.

de bouwwerkzaamheden efficiënter, sneller en met minder

De laatste stap naar zelfstandigheid en participatie zet de

overlast voor cliënten en medewerkers uit te voeren.

cliënt letterlijk het hart van de zorg, dat ingericht wordt als

Verder zijn in het beddenhuis de balkons verwijderd om

een ‘huis’ met een woonkamer, slaapkamer, badkamer

ruimte te maken voor de nieuwe liften. Dit is een van de

en keuken. De bouw van het behandelplein gebeurt in

grootste ingrepen tijdens deze (ver)nieuwbouw en bo-

fasen en met veel aandacht voor een goede transitie. De

vendien een maatregel die de uitstraling van het nieuwe

werkzaamheden zullen ongeveer driekwart jaar in beslag

Adelante wezenlijk zal veranderen.

nemen.

Entree, hal, restaurant en meer…

Nieuwe infrastructuur

Rond het ter perse gaan van deze Adelante Actueel opent

Bij de hoofdingang is iedereen al gewend aan het nieuwe

in de nieuwe centrale hal restaurant De Oase zijn deuren.

parkeerpark. De uitbreiding van het aantal parkeer-

Dit deel van de nieuwbouw is recent opgeleverd. Meteen

plaatsen zorgt ervoor dat de parkeeroverlast die in het

na de verhuizing start de sloop van de oude Oase, zodat

verleden vaak speelde, verdwenen is. Aan de achterzijde

hier dit voorjaar nog de bouw van het nieuwe zwembad

van het gebouw wordt momenteel de infrastructuur voor

en sportcentrum van Adelante kan starten. Vóór de

huurders en toeleveranciers aangepast. Zij bereiken

bouwvak moeten alle betonwerkzaamheden klaar zijn,

Adelante voortaan via de Schuureikenweg.

zodat het beton in de vakantieperiode kan uitharden. 13
april wordt de hoofdentree in gebruik genomen. Dan bereiken cliënten en medewerkers Adelante in Hoensbroek
via de vernieuwde centrale entree.

Start van het nieuwe Behandelplein
Medio 2015 start tenslotte de bouw van het nieuwe behandelplein. Het ontwerp belooft een positieve omgeving
waarin het proces van herstel naar optimale participatie
op een zo natuurlijk mogelijke manier wordt vormgegeven.

Afwerking van centrale hal en restaurant >
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Adelante
in beeld...
Donderdag 12 maart werd Adelante Villa Franca
Geleen op bijzondere wijze officieel geopend.
Veel aanwezigen waren onder de indruk van deze
middag.
Al bij aankomst oogde het WTC vrolijk: met ballonnen in
Adelante kleuren, door de bewoners gemaakte cupcakes
en heel wat cadeaus!
De opening begon met mooie woorden van Peter van
Mulkom, Jean-Paul Essers en Bert Kamphuis, wethouder
jeugd en jongeren gemeente Sittard-Geleen. Bert Kamphuis sprak liever niet over ‘jongeren met een beperking’
maar over ‘jongeren met kansen’ en dat is precies wat
deze jongeren van Villa Franca Geleen zijn. Samen met
een bewoner onthulde de wethouder een met graffiti
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bespoten pilaar. Deze pilaar is door de bewoners zelf
ontworpen. Hiermee was het WTC officieel geopend.
Jean-Paul Essers richtte het woord tijdens zijn praatje
al tot bewoonster Dana, ze was een ware filmster in de
reportage die L1 maakte over Villa Franca Geleen. Maar
dit is niet het enige talent dat zij bezit. Dana zong tijdens
de opening de sterren van de hemel met een eigen
geschreven liedje dat ging over de sprong die ze in het
diepe heeft gemaakt. Voor veel aanwezigen een ontroerend moment.
De elf jongeren die sinds december hun intrek hebben
genomen in het WTC gaven trots een rondleiding door het
complex en namen veel mooie cadeaus in ontvangst. Een
geweldige opening!

Social
media

Nieuwe voorzitter raad van toezicht Adelante
Met ingang van 1 januari 2015 is dr. R.H.J. (Rob) van ’t Hullenaar benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van
Adelante. Hij was onder meer voorzitter van de raad van bestuur van Máxima Medisch Centrum en bekleedt momenteel
een aantal adviesfuncties in de zorg en het bedrijfsleven.
Prof. dr. C. (Karin) Faber, momenteel lid van de raad van
toezicht, heeft het vicevoorzitterschap op zich genomen. Karin
Faber is neuroloog en bijzonder hoogleraar “neuromusculaire

beknopt!

Adelante

aandoeningen” bij het MUMC+ te Maastricht.

Facebook, Twitter en Linkedin, op alle drie deze
kanalen is Adelante al een tijdje actief. Niet
geheel onbelangrijk, want ook als zorginstelling
ga je graag de dialoog aan met je cliënten. Maar
wat kunt u van ons verwachten op Social Media?

Adelante tinnitusbehandeling bij Libra in Eindhoven
Vanaf januari 2015 wordt de Adelante tinnitusbehandeling op
dezelfde wijze aangeboden bij Libra R&A in Eindhoven.
Libra R&A, locatie Audiologisch Centrum Eindhoven is in september gestart met de Adelante tinnitusbehandeling.

Facebook

Het AC Eindhoven had al een behandelprogramma met een

De 1000 likes zijn inmiddels bereikt en zoals ze dat bij

informatiemiddag en gesprekken. Er is nu ondersteuning van

Facebook zelf zeggen is dit een mijlpaal voor je organi-

zorgverzekeraars VGZ en CZ om het behandelprotocol van

satie! En zo voelt het ook wel een beetje. De laatste paar

Adelante ook in Eindhoven aan te bieden en onderzoek te

maanden besteden we steeds meer aandacht aan onze

doen naar de effectiviteit.

pagina. Met nieuws, aankondigingen van evenementen,
leuk weetjes en tips informeren we de (ex-)patiënt of

Opening vernieuwde revalidatieafdeling Atrium-Orbis

cliënt, onze eigen medewerker, de verwijzer en andere ge-

Vrijdag 6 februari werd de vernieuwde revalidatieafdeling in het

ïnteresseerden. Daarnaast hebben we het terugkomende

Atrium-Orbis feestelijk geopend.

item: Het Gezicht van Adelante. Met inspirerende quotes

Onder het genot van een hapje en een drankje was een grote

en foto’s worden onze medewerkers in beeld gebracht.

groep mensen getuige van het officiële ‘knipmoment’ door

Dit roept veel reacties op en zo leert iedereen Adelante

Jean-Paul Essers en Cees Sterk, lid Raad van Bestuur Atrium-

nog beter kennen.

Orbis.
Een mooie nieuwe omgeving, klaar voor de toekomst.

Linkedin
Natuurlijk is Adelante ook hier te vinden met de nodige
vacatures. Maar niet alleen dat, nieuwe samenwerkingen,
bijzondere bijeenkomsten en persberichten, u vindt het er
allemaal. Houd onze pagina op Linkedin dus in de gaten
voor het zakelijke nieuws!

Twitter
Korte en rake berichtjes zijn tekenend voor ons kanaal op
Twitter. Foto’s over de voortgang van onze verbouwing,
aankondigingen, behandelinformatie, het is een greep uit
de diverse tweets die iedere dag de deur uit gaan. Het
nieuws komt vaak vanuit meerdere hoeken, want ook
onze medewerkers twitteren over het werk bij Adelante.
Een dynamische omgeving dus, waar u snel op de
hoogte bent van het laatste nieuws.
Facebook: facebook.nl/adelantezorggroep
Linkedin: linkedin.nl/company/adelante-zorggroep
Twitter: @adelantezorg
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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 1100 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
Facebook: facebook.nl/adelantezorggroep
Linkedin: linkedin.nl/company/adelante-zorggroep
Twitter: @adelantezorg

