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Voorwoord

‘Open tijdens de verbouwing’, zo kun je Adelante op 

dit moment goed beschrijven. Letterlijk, want zowel in 

Hoensbroek als in Valkenburg wordt volop verbouwd. Dat 

doen we terwijl zorg en onderwijs ‘gewoon’ doorgaan. 

Zoals in het gelijknamige artikel te lezen, is dat een hele 

toer: voor onze medewerkers, voor de bouwers, maar 

zeker ook voor onze patiënten en leerlingen. Verbouwen 

leidt behalve tot een goed resultaat, ook tot overlast; hoe 

hard je ook je best doet om dat te beperken. In het artikel 

leest u met welke creativiteit medewerkers en bouwers 

deze situatie te lijf gaan, en met hoeveel aanpassingsver-

mogen cliënten hierop reageren: klachten serieus nemen 

en goed communiceren. Dat is hierbij enorm belangrijk.

‘Open tijdens de verbouwing’ is, ook figuurlijk, een pas-

send beeld voor Adelante in deze periode. De dynamiek 

van onze omgeving doet een steeds groter beroep op 

ons aanpassingsvermogen. Aan ons zorgaanbod en onze 

werkwijzen wordt voortdurend gesleuteld, terwijl de winkel 

‘gewoon’ open is. Steeds meer partijen vragen naar 

de toegevoegde waarde van zorg en onderwijs. In de 

samenwerkingsverbanden ‘passend onderwijs’ laten we 

zien welke rol onze ambulante begeleiding kan vervullen 

voor kinderen met een beperking op reguliere scholen. 

Dat vraag en aanbod daarbij op elkaar aansluiten is geen 

vanzelfsprekendheid, zoals te lezen in het artikel over 

passend onderwijs. Om kinderen met een zorgbehoefte 

mee te laten doen op school is het hard nodig dat onder-

wijs- en zorgpartners elkaar goed begrijpen en elkaars 

expertise respecteren.

Voor ons ‘reguliere aanbod’ van revalidatie en audiologie 

is het van belang dat we met wetenschappelijk onder-

zoek steeds beter onderbouwen wat we doen, zoals 

Ryanne Lemmens met haar proefschrift over een nieuw 

meetinstrument naar bewegingen in armen en handen. 

Maar ook dat we steeds beter luisteren naar de vraag van 

de cliënt, zoals Sander Hendrix die zich verdiept heeft in 

hoortoestelaanpassingen voor musici. Of onze intensieve 

kindzorg in Valkenburg: een nieuw zorgaanbod waarmee 

we gestart zijn omdat een groep ouders van een ernstig 

ziek kind nergens terecht kon. Meteen na ontslag uit het 

ziekenhuis je kind de juiste zorg geven is voor ouders 

vaak een grote stap. Met de intensieve kindzorg komen 

we tegemoet aan die behoefte. We constateerden dat 

we alle expertise in huis hebben om deze ouders en 

kinderen daarbij goed te helpen. Daarvoor moet je snel 

kunnen schakelen. In het artikel ‘Onze intensieve kindzorg 

zit in de lift’ leest u over dit nieuwe maatwerkaanbod van 

Adelante.

In het najaar starten we met het formuleren van de ambi-

ties voor de komende jaren in een nieuw strategisch 

beleidsplan. Dat we daarbij nog maar 2 jaar vooruit zullen 

kijken is veelzeggend: alles wat we over de jaren na 2018 

zouden zeggen is koffiedik kijken. Sneller kunnen schake-

len op de dynamiek in de samenleving wordt dan ook 

onze opgave voor de komende jaren. Zichtbaar maken 

en met wetenschappelijk onderzoek onderbouwen dat 

hetgeen Adelante biedt een waardevolle investering is 

voor cliënt en samenleving. Goed samenwerken met 

zorg- en onderwijspartners. Aan dit nummer van 

Adelante Actueel ziet u dat we al flink aan het verbou-

wen zijn om klaar te zijn voor de toekomst.

Ik wens u veel leesplezier.

Jean-Paul Essers,

raad van bestuur

Inhoud en colofon

Adelante Actueel 21, juni 2015
Adelante Actueel is een uitgave van de zorggroep 

Adelante in Hoensbroek. Dit blad verschijnt drie keer per 

jaar in een oplage van 2.500 exemplaren.

Dit kwartaalblad is bedoeld voor alle relaties van Adelante. 

Daarnaast ontvangen alle medewerkers van Adelante een 

exemplaar.

Adreswijzigingen kunt u sturen naar Adelante  

t.a.v. redactie Adelante Actueel, of mailen naar  

adelanteactueel@adelante-zorggroep.nl

Zandbergsweg 111

6432 CC Hoensbroek

t 045 - 528 28 28

adelanteactueel@adelante-zorggroep.nl

Redactie en samenstelling
Hoofdredactie: drs. Kik Snoek, adviseur

Teksten: Karin Theunissen, Heerlen | John Ekkelboom, 

Nijmegen | Anne van der Linden, Geleen

Fotografie: Loraine Bodewes | Adelante marketing & 

communicatie

Vormgeving: Adelante marketing & 

communicatie

Druk: SchrijenLippertz MediaNova BV, Voerendaal/Stein

Uiteraard staan wij altijd open voor suggesties. Mocht u 

vragen of opmerkingen hebben t.a.v. deze editie richt u 

zich dan tot de redactie via adelanteactueel@adelante-

zorggroep.nl. U kunt ook reageren per post t.a.v. redactie 

Adelante Actueel.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of 

vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de 

stafdienst marketing & communicatie van Adelante.

Landelijke ontwikkelingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nieuw meetinstrument kan bewegingen onderscheiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Onze intensieve kindzorg zit in de lift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Open tijdens de (ver)bouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Afstellen op muziekbeleving is lastig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
‘We kunnen allemaal een goede 100 meter rennen. Nu gaan we voor de estafette!’ . . . . . . . . 16
Bouwnieuws Adelante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Adelante Beknopt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Foto omslag: Onze intensieve kindzorg zit in de lift (zie blz. 8). 

164 8 12



4 5

kwaliteit zelf gaan toetsen. Ook deze resultaten komen 

online. De overheid verwacht dat dergelijke instrumenten 

voor de cliënt een rol gaan spelen in de keuze voor een 

specifiek revalidatiecentrum. Voor de specialistische zorg 

van Adelante zal die impact vanwege de excentrische 

ligging minder groot zijn. Wij zien een instrument als het 

‘Kwaliteitsvenster’ dan ook eerder als een ‘benchmark’ 

aan de hand waarvan wij onze scores kunnen vergelijken. 

Presteren wij op een bepaald thema slechter, dan zullen 

we de kans grijpen om van anderen te leren.”

Dynamisch krachtenveld
Feit is dat het politieke krachtenveld waarin de sector 

opereert de laatste jaren enorm in beweging is. Ingrij-

pende veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. 

Dit is dan ook meteen de reden waarom de raad van 

bestuur de ambities voor Adelante niet meer vastlegt in 

een meerjarenplan voor vier jaar, maar de doorlooptijd 

terugvoert naar twee jaar. Jean-Paul Essers: “Vier jaar 

vooruit kijken is in het huidige bestel onmogelijk. Door de 

beleidsperiode te verkleinen, kunnen we sneller schakelen 

en anticiperen op de ontwikkelingen die van invloed zijn 

op onze zorg. Neem bijvoorbeeld de decentralisaties bin-

nen het zorgdomein. Voor specifieke producten zoals de 

zorg voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie voeren wij sinds 

dit jaar overleg met 70 verschillende gemeenten, die nog 

allemaal bezig zijn met de inrichting van hun zorg. Daar 

moeten wij goed en flexibel mee omgaan. Voor elke finan-

cieringsstroom waarmee wij te maken hebben - in totaal 

7 - hebben wij daarom een ‘task force’ opgericht, die de 

ontwikkelingen binnen het financieringsdomein nauwge-

zet volgt en ook inhoudelijk kan anticiperen. Zo houden 

we grip op de veranderende wereld om ons heen.”

Eigen sector
Jean-Paul Essers vervolgt: “In deze dynamiek staat ook 

de revalidatiesector zelf voor belangrijke veranderingen. 

Het Zorginstituut Nederland heeft onlangs een onderzoek 

afgerond op basis waarvan momenteel wordt vastgesteld 

welke revalidatiezorg in het basisverzekeringspakket 

wordt opgenomen. En ook bij de medische adviseurs 

van de zorgverzekeraars liggen de criteria voor medische 

specialistische revalidatiezorg onder een vergrootglas; 

hún voornaamste doel is de schadelast te beperken. 

‘Last but not least’ wil de minister de zorg gaan bekosti-

gen op basis van zorgmodules die niet langer, zoals nu, 

gebaseerd zijn op geleverde zorg maar op het gewenste 

effect van de behandeling die zoveel mogelijk ‘evidence 

based’ moet zijn.”

Strategische beleid 2017-2018
In dit dynamische én versnipperde zorgklimaat, waarin 

de kosten onder druk staan én ook de klant zelf steeds 

meer ‘macht’ krijgt, wordt het voor zorginstellingen alleen 

maar belangrijker dat zij zich zichtbaar positioneren. Dat 

zij laten zien welke (kwaliteit) zorg zij leveren en hoe zij 

hun zorg organiseren om het betaalbaar te houden. Deze 

thema’s zullen dan ook een belangrijke rol spelen in het 

strategisch beleidsplan van Adelante voor de periode 

2017-2018. Hier passeren enkele aandachtspunten op 

een rij:

1. Kwaliteit en veiligheid krijgen een hogere prioriteit; 

kwaliteitsdenken moet een tweede natuur worden 

van iedereen in de organisatie!

2. Strategische samenwerking met ziekenhuizen, 

instellingen voor verpleeghuiszorg en de eerste lijn 

zal worden gecontinueerd om het ‘stepped care’-

principe verder vorm te geven. Uitgangspunt is dat 

de patiënt op de juiste plek in de keten de meest 

effectieve en de goedkoopste behandeling krijgt die 

gezien de aard van de problematiek mogelijk is.

3. Met commerciële activiteiten op het gebied van 

onder andere arbeid en sport willen we nieuwe 

geldbronnen aanboren.

4. De academisering van Adelante gaat een volgende 

fase in. Onderzoek en zorgvernieuwing blijven 

speerpunten van beleid en zullen nog nadrukkelijker 

dienstbaar zijn aan ons primaire proces.

5. De bedrijfsvoering wordt zo ingericht dat wij nog 

sneller en flexibeler kunnen anticiperen op de com-

plexe ontwikkelingen die van invloed zijn op onze 

activiteiten. 

Tekst: Karin Theunissen

Kernboodschap nieuw strategisch beleidsplan:

‘We willen sneller kunnen schakelen 
op de dynamiek in de samenleving’

De wereld om ons heen verandert snel. De vergrijzing zorgt voor een toename van het aantal 
mensen dat een beroep doet op medisch specialistische revalidatie- en audiologische zorg, 
terwijl de budgetten krimpen. Tegen het decor van deze majeure ontwikkeling wordt het 
krachtenveld waarin de zorg acteert complexer en de eisen waaraan zorg en zorgleveranciers 
moeten voldoen, stringenter. Al deze landelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het nieuwe 
strategische beleidsplan van Adelante, waarvoor de beide bestuurders van Adelante, Jean-
Paul Essers en Carrol Terleth, hier een eerste aanzet geven. De eerste opvallende verandering: 
het plan bestrijkt nog maar een periode twee jaar!

“Een belangrijke ontwikkeling waarop de revalidatiezorg 

de komende jaren moet anticiperen, zijn de gevolgen van 

de vergrijzing”, opent Carrol Terleth. “Er worden meer 

mensen oud en door de technologische en medische 

vooruitgang worden we ook ouder. Deze demografische 

ontwikkeling leidt tot een toename van het aantal mensen 

dat vanwege een chronische of ouderdomsgerelateerde 

ziekte, zoals een CVA, een beroep doet op medisch spe-

cialistische zorg. Om de kosten beheersbaar te houden, 

is de opdracht van de overheid voor onze sector helder: 

we moeten meer doen met minder geld, dus efficiënter en 

effectiever gaan werken.”

Open en transparant
“Tegelijk wil overheid dat de revalidatiezorg transparanter 

gaat werken en inzichtelijk maakt wat het resultaat én de 

kwaliteit is van haar inspanningen”, vervolgt Carrol Terleth. 

“Als antwoord op deze vraag ontwikkelt de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg een toetsingskader, waarvoor ze 

revalidatiecentra bezoeken en hun documenten en werk-

wijzen beoordelen. De resultaten worden straks openbaar 

gepubliceerd. Revalidatie Nederland heeft daarnaast 

samen met de Nederlandse Vereniging van Revalidatie-

artsen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 

een ‘Kwaliteitsvenster’ ontwikkeld waarmee wij onze 
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Deze werden samengevoegd in een klein kastje ter groot-

te van een luciferdoosje. Zowel bij gezonde volwassenen 

en kinderen als bij revalidanten van Adelante - volwassen 

CVA-patiënten en kinderen met CP - ging ze het nieuwe 

meetinstrument testen. Alle deelnemers kregen zeven 

meetkastjes op hun lichaam bevestigd: één op iedere 

hand, pols, en bovenarm, en één op de romp. Aange-

zien elke sensor in drie richtingen meet, levert de totale 

registratie 63 signaalpatronen op, die gezamenlijk telkens 

een bepaalde hand- en/of armactiviteit karakteriseren. 

Lemmens: “We lieten de proefpersonen achtereenvolgens 

drinken, eten en haren kammen. Het meetinstrument kon 

deze activiteiten op een betrouwbare manier registreren 

en herkennen. Ook zagen we dat de bewegingspatronen 

van gezonde mensen en van de patiënten heel verschil-

lend waren. Verder hebben we een gezond iemand een 

half uur thuis gemeten tijdens verschillende activiteiten, 

zoals stofzuigen, schoenen aantrekken, drinken, een boek 

lezen, telefoneren en eten. Achteraf hebben we gekeken 

of we konden achterhalen op welke momenten die per-

soon iets had gedronken. Dat lukte perfect.”

Trainen en feedback

Hoewel de basis voor het nieuwe meetinstrument is 

gelegd, moet er nog veel gebeuren om het te perfec-

tioneren. Daarvoor hebben de onderzoekers subsidie 

aangevraagd. Zo zal het instrument kleiner en gebruiks-

vriendelijker moeten worden. Omdat de miniaturisering 

van sensoren steeds verder gaat, denkt Lemmens dat 

het binnen afzienbare tijd mogelijk is deze onderdelen 

in kleding of pleisters te integreren. Daarnaast wil ze dat 

het meetinstrument niet alleen bewegingspatronen kan 

herkennen, maar ook inzicht geeft in de kwaliteit van die 

bewegingen. “CVA- en CP-patiënten compenseren hun 

arm-handbewegingen vaak vanuit hun romp of schouder, 

hetgeen overbelasting kan veroorzaken. Aan de hand van 

de signalen die we meten, willen we ook kunnen zien hoe 

vloeiend of schokkerig iemand zijn bewegingen maakt en 

hoe lang die daarover doet. We hebben inmiddels een 

grote dataset die we kunnen gebruiken om dit verder uit 

te zoeken.” Lemmens verwacht dat het meetinstrument 

ook een belangrijke rol gaat spelen bij het ondersteunen 

van de keuze van trainingsdoelen. “De revalidatie wordt 

steeds meer modulegericht en in tijd steeds korter, waar-

door iemand niet alle activiteiten meer kan trainen die hij 

wil. Het meetinstrument kan dan bijvoorbeeld aangeven 

welke trainingsmodule het beste aansluit op de wensen 

van de patiënt en kan vervolgens feedback geven om de 

bewegingen beter uit te voeren. Ik verwacht dat er over 

vier jaar een pilotversie is die ook voor andere patiënten-

groepen bruikbaar is en waarmee het tevens mogelijk 

is de effectiviteit van nieuwe therapieën in de praktijk te 

toetsen.”

Beter meten in de thuissituatie

Nieuw meetinstrument 
kan bewegingen 
onderscheiden

In de revalidatie worden regelmatig patiënten behandeld die, ten gevolge van een neuro-
logische aandoening, problemen hebben met hun arm-handvaardigheid. Om die problemen 
goed in kaart te brengen, legde bewegingswetenschapper Ryanne Lemmens samen met 
Adelante de basis voor een nieuw type meetinstrument. Dit instrument kan nu alleen nog de 
soort bewegingen onderscheiden maar in de toekomst ook de kwaliteit ervan bepalen.

“Vroeger keek de behandelaar vooral op functieniveau 

naar de patiënt,” vertelt Ryanne Lemmens. Zij is bewe-

gingswetenschapper van de afdeling Revalidatiegenees-

kunde van de Universiteit Maastricht. “Je werkte dan 

bijvoorbeeld aan het versterken van de spieren of het 

verbeteren van de arm- en handbewegingen. De patiënt 

kan daarin dan wel vooruitgaan, maar als diegene er niets 

aan heeft bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten, is 

zo’n benadering onvoldoende. Daarom zien we het afge-

lopen decennium een verschuiving optreden van revalida-

tie op functie- naar activiteitenniveau. Het is belangrijk dat 

iemand weer zijn kopje koffie kan optillen of weer in staat 

is zelfstandig te eten of zich aan te kleden.”

Niet specifiek genoeg

Om iemand gepaste revalidatie te geven, de resultaten 

ervan te beoordelen en de therapie zo nodig bij te stel-

len, zijn er in de loop der jaren allerlei meetinstrumenten 

ontwikkeld. Lemmens verdiepte zich in de wetenschap-

pelijke literatuur en concentreerde zich daarbij op twee 

groepen patiënten die vanwege een neurologisch letsel 

een revalidatiebehandeling krijgen, namelijk volwassenen 

die een beroerte (CVA) hebben gehad en kinderen met 

een cerebrale parese (CP). Beide groepen hebben vaak 

ernstige problemen met het uitvoeren van activiteiten met 

hun handen en armen. Lemmens vond in de literatuur 

dertig meetinstrumenten die dergelijke problemen in kaart 

kunnen brengen, waarvan slechts drie voor de thuissitua-

tie zijn ontwikkeld. “Bij twee daarvan worden video-

camera’s gebruikt. Het grootste nadeel is dat dergelijke 

opnamen een inbreuk doen op de privacy. Bovendien 

kost het nakijken van die beelden heel veel tijd en is de 

beoordeling ervan subjectief. Het derde meetinstrument 

werkt met accelerometers. Dat zijn versnellingsmeters 

waarmee bijvoorbeeld ook de stappentellers zijn uitgerust. 

Die meten niet specifiek genoeg. Je kunt achteraf wel 

zien of iemand zich heeft bewogen, maar niet om welke 

activiteit het gaat en wat de kwaliteit van die beweging is.”

Zeven meetkastjes

Voor Lemmens een reden om samen met Adelante een 

nieuw meetinstrument te ontwikkelen. Hierop promo-

veerde ze vrijdag 10 april van dit jaar aan de Universiteit 

Maastricht. Ze combineerde de accelerometer met twee 

andere sensoren: een gyroscoop die de hoeksnelheid 

meet en een magnetometer voor de ruimtelijke oriëntatie. 

Tekst: John Ekkelboom
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Tekst: Anne van der Linden

Het idee voor intensieve kindzorg bij Adelante ontstond 

in 2013. Een dergelijke voorziening was er nog niet in 

Limburg. In het voorjaar 2014 werd met deze zorg gestart 

en in het najaar van 2014 sloot Adelante zich aan bij de 

Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg. 

Nu behoort De Valkhorst tot één van de negen centra in 

Nederland waar intensieve kindzorg wordt verleend. “Er 

ontbrak gewoon een schakel”, vertelt Dominique Huve-

neers, hoofdverpleegkundige Adelante kinderen. “Een 

aantal kinderen verbleef of langer dan noodzakelijk in het 

ziekenhuis of kwam terug naar huis terwijl daar de juiste 

zorg nog ontbrak. Bij De Valkhorst biedt Adelante al jaren 

klinische revalidatiezorg, dus het besluit tot uitbreiding 

met intensieve kindzorg was eigenlijk heel logisch. Wij 

hebben hier de juiste mensen en de juiste middelen voor 

optimale kindzorg op maat. Onze verpleegkundigen en 

pedagogen zorgen voor een persoonlijke invulling van de 

dag en houden de ontwikkeling van de kinderen dag en 

nacht in de gaten. Vrijwilligers helpen een extra handje 

mee bij de verschillende activiteiten en zorgen voor een 

warme sfeer op de afdeling.”

Soms hebben ernstig zieke kinderen na ontslag uit het ziekenhuis nog intensieve zorg nodig. Meteen 
thuis de juiste zorg geven is voor ouders vaak een grote stap of nog niet mogelijk. Intensieve kindzorg 
bij De Valkhorst in Valkenburg aan de Geul biedt dan tijdelijk een heel mooi alternatief. Daar kijken de 
professionals van Adelante samen met de ouders rustig wat er in de thuissituatie allemaal nodig is om 
alles goed te laten verlopen. Ondertussen wordt hun zieke kind 24 uur per dag bij De Valkhorst door 
veilige zorg omringd.

Onze intensieve kindzorg zit in de lift

“Ineens werd Rifke, net 
1 jaar oud, heel erg ziek. 
Na zes weken mocht zij 
gelukkig van de intensive care 
en nog een week later verwees 
de kinderarts in het azM ons naar de intensieve 
revalidatiezorg van Adelante in Valkenburg. Wij 
kenden deze zorg niet. Maar het voelde goed. Er 
was meteen een klik met Rifke’s verpleegkundige 
en behandelaren. Gelukkig ging het met Rifke 
snel bergopwaarts. De therapieën deden haar 
goed en wij leerden hoe wij de oefeningen thuis 
konden voortzetten. Na drie weken mochten 
we haar meenemen. Onze tijd bij Adelante was 
heftig maar positief. De sfeer was warm en 
fijn. We hadden het ons in deze situatie niet 
beter kunnen wensen.”

Rifke, Stan, Mariska en Roger

Kijk voor meer 
informatie over intensieve 

kindzorg
bij Adelante op

www.adelante-zorggroep.nl

Diverse mogelijkheden

Ouders verzorgen hun zieke kind natuurlijk het liefst thuis 

zelf. Als dat om welke reden dan ook even niet mogelijk 

is, staat De Valkhorst voor ze klaar. “Dat kan zijn als tus-

senstop vóór terugkeer naar huis”, laat Wanda Vliegen 

ons weten. “Wij bereiden de ouders dan voor op de han-

delingen die thuis nodig zijn voor de verzorging van hun 

kindje, bijvoorbeeld bij het leren omgaan met een monitor, 

sondevoeding of nieuwe medicatie. Het kindje vangen wij 

hier dan tijdelijk liefdevol op.” Wanda is kinderverpleeg-

kundige, heeft al meer dan 20 jaar ziekenhuiservaring 

met belangstelling voor kinderrevalidatie en werkt sinds 

vier jaar bij Adelante. “De Valkhorst is ook een welkome 

oplossing voor ouders die door de intensieve zorg voor 

hun kind tijdelijk overbelast zijn geraakt”, vervolgt Wanda 

enthousiast haar verhaal. “Zij kunnen thuis even op adem 

komen, doordat wij hun hier alle zorg uit handen nemen. 

Of stel dat één van de ouders ziek is en even niet kan 

zorgen. Ook dan kunnen ze bij ons terecht en doen we 

er alles aan om hun kindje zich hier voor een poosje hele-

maal thuis te laten voelen.” 

Samenwerking

Dominique: “Mede dankzij samenwerking met andere 

zorgorganisaties kunnen wij een legio aan mogelijkheden 

en dus zorg op maat leveren. Samen met de ouders en 

de hoofdbehandelaar uit het ziekenhuis kijken we welke 

zorg noodzakelijk is om de veiligheid van het kind ook in 

de thuissituatie te waarborgen. En of er nou behoefte is 

aan 24-uurs verpleegkundige zorg of enkel aan dagop-

vang: bij De Valkhorst krijgen alle kinderen gespeciali-

seerde zorg in een professionele omgeving. In een mooie, 

groene omgeving waar ze contact kunnen hebben met 

leeftijdgenootjes en wij de kinderen ondanks hun ziekte 

kind willen laten zijn.”
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Luxe kamperen 

“Ons belangrijkste doel is erop gericht om de kinderen 

die bij ons naar school gaan of zorg krijgen, óók tijdens 

de bouw, een fysiek veilige omgeving te bieden. Daar-

naast willen wij hen zo min mogelijk confronteren met 

alle veranderingen, want veel kinderen hebben daar last 

van. Dat vraagt de nodige flexibiliteit en creativiteit van 

het team, want de leerkrachten moeten soms behoorlijk 

improviseren om onderwijs en zorg ‘gewoon’ door te 

laten gaan. Maar het lukt prima, al voelt het wel eens als 

luxe kamperen! Als er bijvoorbeeld te veel afleiding is voor 

het raam verhuist de klas gewoon naar de gang. Om de 

kinderen optimaal te begeleiden in de vele veranderingen 

heeft het team er ook alles aan gedaan om het thema 

bouwen te integreren in het lesprogramma. De ene 

groep bouwt een school bij een knutselproject. De ander 

berekent de omvang van de nieuwe plattegrond in de re-

kenles. Een leerling van de VSO-Praktijk heeft zelfs stage 

gelopen bij de aannemer. Ook hebben klassen met helm 

en al rondleidingen gekregen door de bouw. De kinderen, 

hoe jong soms ook, zijn hierdoor goed op de hoogte 

van wat er gebeurt. De bouw hoort er voor hen gewoon 

bij. Het team kan al improviserend tegelijk wennen aan 

de nieuwe flex-/werkplekken. Tijdens de bouw is ons 

voormalige bedrijfsrestaurant bijvoorbeeld omgetoverd 

tot tijdelijke ‘kantoortuin’. Hier kunnen we alvast proeven 

aan onze nieuwe werkomgeving waarin functies worden 

samengevoegd en alle teams één ruimte delen. Ook gaan 

onderwijs en zorg in het nieuwe keukenplein, bij de cen-

trale balie en op de leerpleinen intensiever samenwerken. 

Deze samenwerking zoeken we in het bouwproces al 

op. We willen iedereen betrekken. Dit is misschien niet de 

makkelijkste weg, maar voor ons wel de beste weg om 

samen het maximale te realiseren binnen het beschikbare 

budget.”

Veronique Maessen, teammanager 
Servicebureau en coördinator bouw Valkenburg

Gouden regels

“Verbouwen terwijl de zorg of het werk doorgaat is 

complex. In Hoensbroek zijn vrijwel constant 40 tot 50 

mensen van en voor BAM aan het werk. Ieder van hen is 

ervan doordrongen dat zij bij hun werk rekening moeten 

houden met mensen die herstellen van een ingrijpende 

Tekst: Karin Theunissen

Elke verbouwing vraagt om flexibiliteit en een goede organisatie. Als het werk, zoals 
bij Adelante, tijdens de bouwwerkzaamheden gewoon doorgaat, komt daar nog een 
belangrijke pijler bij: goede informatie en communicatie! Want honderden revalidan-
ten, collega’s en leerlingen hebben dagelijks ‘last’ van onze bouwambities. Toch er-
vaart vrijwel niemand ‘overlast’. Mede doordat elke melding of klacht meteen serieus 
opgepakt wordt en collega’s en cliënten zich betrokken voelen. Iedereen werkt mee 
om ervoor te zorgen dat school en zorg ‘gewoon’ kunnen doorgaan. En als het écht 
even te erg wordt trakteren we op een leuke attentie om eventuele ergernis om te 
toveren in een glimlach: in begrip! Enkele ‘bouwervaringen’ op een rij…

‘Open’ tijdens verbouwing

De school en de zorg
gaan ‘gewoon’ door
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12 13gebeurtenis. Met name in het beddenhuis komen we 

dicht bij de zorg. Twee afdelingen zijn intussen zo goed 

als klaar. Van deze werkzaamheden hebben we geleerd 

hoe we de overlast nog meer kunnen beperken. De 

volgende afdelingen slopen we bijvoorbeeld sneller door 

meer vloeren en muren vooraf in te zagen. Zo blijft de 

overlast beperkt binnen een korter tijdsbestek. Helaas 

kunnen we het geluid niet helemaal voorkomen. Als 

het mogelijk is voeren we de zwaarste werkzaamheden 

daarom gefaseerd en vooraf aangekondigd uit. Bepaalde 

werkzaamheden aan bijvoorbeeld het hoofdtrappenhuis 

voeren we zelfs ’s nachts uit. En om de revalidanten rust 

te gunnen, boren we voor 8.30 uur en tussen 12.00 en 

14.00 uur niet rechtstreeks in wanden, plafonds of vloeren. 

Dat zijn een ‘gouden regels’ voor ons. En zo willen we 

ook koste wat kost voorkomen dat héél Adelante een 

bouwterrein wordt. Door de fasering van de bouw wordt 

steeds op specifieke locaties gewerkt. Hierdoor blijft de 

rest netjes en in het teken staan van zorg. Via de informa-

tieborden brengen we medewerkers, cliënten en bezoe-

kers steeds op de hoogte van wat er de komende week 

op het programma staat. Als wij op bepaalde tijdstippen 

veel overlast verwachten, adviseren we de mensen 

om dan een kop koffie te gaan drinken in de Oase. De 

medewerkers van Adelante werken daar goed aan mee. 

Iedereen voelt zich betrokken en draagt een steentje bij 

om van deze periode een positieve tijd te maken. Onze 

complimenten hiervoor!”

Nick Gubbels, uitvoerder BAM

Weinig hinder

“Ik heb van maart tot juni dit jaar op de afdeling hersenlet-

sel gelegen. Eerlijk gezegd heb ik de bouwwerkzaamhe-

den in het beddenhuis niet als hinderlijk ervaren. Alleen 

van het geluid werd ik wel eens kriebelig. En ook de 

kou bij het trappenhuis vond ik storend. Op je kamer is 

het altijd heerlijk warm; daar voel je je beschermd. Door 

sloopwerkzaamheden ontstond op een gegeven moment 

echter bij het trappenhuis een flinke tocht, waardoor 

het erg koud werd op de gangen. Dat was niet fijn: de 

overgang vanuit de kamer naar de gang was daardoor te 

groot. De klacht werd meteen opgepakt en ook opge-

lost. Want heel snel stonden er extra verwarmingen bij 

het trappenhuis en was de tocht verdwenen. Dat werkt 

goed: als klachten zo snel worden opgepakt en er altijd 

een oplossing is, ervaar je ook geen overlast. Ik verhuisde 

als één van de eersten naar de gerenoveerde afdeling 

2. Ik zag daar vooraf wel een beetje tegenop, maar de 

verhuizing viel reuze mee. De nieuwe kamer had wel nog 

enkele kinderfoutjes maar ook deze werden snel opgelost. 

Het enige dat ik uiteindelijk miste, was een verzorgings-

kastje bij de wastafel. Deze is in de nieuwe inrichting 

weggevallen en dit is wat mij betreft een heroverweging 

waard. Doordat enkele meubelstukken niet meer worden 

gebruikt, zijn de kamers nu wel ruimer. Dat is goed, 

want hierdoor kun je op de kamer beter met je rolstoel 

manoeuvreren.”

Truus Koopmans, 
patiënt afdeling Hersenletsel

Humor helpt

“Ik maak namens de verpleging deel uit van het verhuis-

team. Van de verhuizing van onze afdeling hebben we 

veel geleerd. Je weet op een gegeven moment wat de 

kritische punten zijn; daar kun je bij de aanpak van de 

volgende afdelingen én vooral bij de begeleiding van de 

patiënten rekening mee houden. Dat wil niet zeggen dat 

er geen overlast en geen klachten meer zijn; soms is het 

geluid echt storend. Vooral voor mensen met hersenletsel 

die moeite hebben met het omgaan met prikkels vanuit 

hun omgeving, is het lastig om daarmee om te gaan. Het 

is dan ook prettig dat het bouwteam meer rekening houdt 

met de rusttijden. Dan kunnen de patiënten echt even 

tot rust komen. Ook met humor komen we een heel eind. 

Even lachen helpt vaak het beste en zo vinden we wel 

onze weg in de bouw. De nieuwe sfeer en uitstraling van 

afdeling 2 vind ik erg mooi. De kamers zien er chic uit en 

doordat er minder spullen in staan, kunnen wij als verple-

ging efficiënter en veiliger werken. Het meest tevreden 

ben ik over de centrale verpleegpost. Als je straks uit de 

lift stapt, loop je haast tegen de hoofdverpleegkundige, 

de artsen, psychologen en de verpleging aan. Wij zijn 

overal dichtbij en doordat we zo zichtbaar zijn stralen we 

een sfeer uit van: ‘We zijn er voor u en voor jou; waarmee 

kunnen we helpen?’ En dat is precies wat wij willen!”

Wendy Vandermeulen, 
verpleegkundige afdeling HersenletselFo
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In april dit jaar gaf Sander Hendrix, bachelor audioloog 

bij Adelante audiologie & communicatie regio Noord, 

een presentatie tijdens de Dag der Akoepedie van de 

Nederlandse Vereniging voor Audiologie. De titel van zijn 

lezing luidde Hoortoestelaanpassingen bij musici: een 

lastige klus. Hij legt uit dat muziek en hoortoestellen niet 

zo’n goede combinatie zijn. “Die toestellen zijn gemaakt 

voor spraak en niet voor muziek. In geval van muziek loop 

je tegen technische beperkingen aan. Met die beperkin-

gen proberen wij een toestel toch zo af te stellen, dat de 

drager ervan weer kan genieten van muziek.”

Dat Hendrix zich in deze problematiek heeft verdiept, 

is niet vreemd. Na de middelbare school studeerde hij 

viool aan het conservatorium van Maastricht en deed 

hij vervolgens staatsexamen altviool. Jarenlang was hij 

vioolleraar en speelde hij bij een strijkkwartet. “In die tijd 

was ik al geïnteresseerd in de fysieke eigenschappen 

van geluid. Op een gegeven moment heb ik besloten om 

audiologie te gaan studeren. Dat technische met een 

klinische component vond ik aantrekkelijk en uitdagend. 

Na deze opleiding kon ik in 2008 bij Adelante audiologie & 

communicatie beginnen.”

Bandbreedte en dynamiek
Als audioloog heeft Hendrix dagelijks te maken met 

slechthorenden die een hoortoestel dragen. Altijd vraagt 

hij hen ook hoe de muziekbeleving is. Als mensen daar 

geen problemen bij ondervinden, laat hij dat onderwerp 

voor wat het is en richt hij zich bij het afstellen van het 

hoortoestel vooral op spraakverstaan. Maar wanneer 

iemand bijvoorbeeld musicus is, graag naar concerten 

gaat of regelmatig thuis naar muziek luistert, dan concen-

treert hij zich ook op dat aspect van het horen. “Muziek 

beluisteren is heel anders dan spraakverstaan. Zo heeft 

muziek een grotere bandbreedte met hogere en lagere 

tonen. Die wil je ook goed horen. Bij gehoorverlies kan de 

waarneming van toonhoogten verstoord zijn. Bovendien 

is de dynamiek van muziek anders. Zit spraak ergens tus-

sen de 50 en 80 dB SPL (Sound Pressure Level, redactie), 

bij muziek heb je te maken met geluiden van 20 tot 100 

dB SPL en zelfs meer.”

Om muziek met een hoortoestel optimaal te kunnen 

ervaren, zijn er volgens Hendrix diverse mogelijkheden. 

Zo zijn er hoortoestellen die de gehoorgang deels of 

geheel afsluiten. “Een open aanpassing is comfortabeler 

en kleiner, maar daarmee kun je alleen de hoge tonen 

versterken. In bijvoorbeeld een orkest wil je ook de lage 

frequenties meepakken. Dan heeft het volledig afsluiten 

van de gehoorgang de voorkeur. Nadeel daarvan is dat 

je eigen stem niet meer zo fijn klinkt. Daar moeten we 

bijvoorbeeld bij een zanger rekening mee houden.”

Lineair versterken
Daarnaast kan een audicien of audioloog het hoortoestel 

ook digitaal afstellen, zegt Hendrix. “Steeds meer fabri-

kanten hebben al muziekprogramma’s in hun software-

pakket die je kunt programmeren. In feite werken in die 

programma’s de begrenzers, die bijvoorbeeld omgevings-

geluiden of onverwachte harde geluiden onderdrukken, 

wat minder. De muziek wordt ook beperkter of helemaal 

niet gecomprimeerd maar meer lineair versterkt.’ Ieder 

individu is weer anders en stelt andere eisen, vervolgt 

Hendrix. `Als audiologen zijn we gewend objectief te me-

ten, maar hier gaat het om de subjectieve smaak van de 

gebruiker waarmee we bij het finetunen rekening moeten 

houden. Helaas blijft een hoortoestel een beperkt hulp-

middel. Helemaal goed krijg je de muziekbeleving nooit.”

Slechthorenden die graag naar muziek luisteren of zelf muziek maken, ondervinden 
vaak problemen met hun hoortoestel. Zo’n hulpmiddel is primair gericht op 
verbetering van het spraakverstaan en niet op muziekbeleving. Adelante audiologie & 
communicatie probeert samen met de muziekliefhebber het hoortoestel optimaal af 
te stellen op zijn of haar smaak.

Ook Ineke van Aernsbergen krijgt regelmatig met slecht-

horenden te maken die graag naar muziek luisteren en/

of zelf muziek maken. Zij is als audiologie-assistent bij 

Adelante audiologie & communicatie in Hoensbroek 

gespecialiseerd in het afstellen van hoortoestellen. “Som-

mige mensen klagen over galm, echo en vervorming, 

waardoor de muziek niet aangenaam klinkt. Ik probeer de 

betreffende muziekprogramma’s zo af te stellen, dat deze 

problemen tot een minimum worden beperkt. Ook kijk ik 

welk hoortoestel het beste bij een persoon past. Laatst 

had ik iemand die gitaar speelt in bandjes. Hij vond het 

hoortoestel te scherp klinken. Toen ben ik overgestapt 

naar een ander merk hoortoestel met een klankkleur die 

meer bij hem paste. Nadat ik het had afgesteld, was hij 

erg tevreden.”

Instrument meenemen
Het afstellen van de hoortoestellen doen Hendrix en Van 

Aernsbergen altijd intern bij Adelante audiologie & com-

municatie, omdat daar alle apparatuur voorhanden is. Van 

Aernsbergen laat muzikanten ook wel eens hun instru-

ment meenemen, zoals een keyboard, gitaar of accor-

deon. Ze beseft dat bij Adelante de akoestiek heel anders 

is dan bijvoorbeeld thuis of in een muziekzaal, maar ze 

hoopt dat het bespelen van een instrument tijdens het 

afstellen wellicht van waarde kan zijn. “Evenals Sander 

laat ik daarna de mensen in de praktijk ervaring opdoen 

met de nieuwe instellingen, om later die instellingen verder 

te verfijnen. Het blijft moeilijk. Iedereen beleeft muziek an-

ders. Het mooiste zou zijn als de mensen het hoortoestel 

zelf zouden kunnen instellen. Maar zover zijn we nog niet.”

Tekst: John Ekkelboom

Hoortoestellen zijn ontwikkeld voor spraakverstaan

       ‘Afstellen op muziekbeleving is lastig’
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Sinds 2015 is Passend Onderwijs een feit. De ambitie is mooi: Passend Onderwijs maakt het mogelijk 
dat leerlingen die meer zorg nodig hebben onderwijs kunnen volgen op een gewone school in hun 
eigen omgeving. In regionaal georiënteerde samenwerkingsverbanden bekijken de onderwijspartners 
hoe zij het kind dat extra ondersteuning nodig heeft optimaal kunnen begeleiden. Het Adelante 
Kindcentrum zet in dit overleg in op specialistische (ambulante) begeleiding én samenwerking: ‘We 
kunnen allemaal een goede 100 meter rennen. Nu gaan we voor de estafette!’

Tekst: Karin Theunissen / Illustratie: Martijn Rietbroek

Passend Onderwijs staat of valt met samenwerking tussen onderwijs- en zorgpartners 

 ‘We kunnen allemaal een goede 100 meter rennen. 
          Nu gaan we voor de estafette!’

wij een specialist uit ons netwerk vragen. Elke zorgvraag 

kan zo snel beantwoord worden met een passend en 

professioneel zorgaanbod.”

Om aan deze opdracht te kunnen voldoen, heeft Adelan-

te samen met een aantal scholen onderzocht aan welke 

diensten scholen, ouders en leerlingen in onze regio 

behoefte hebben. Daar is een top drie van producten uit 

voortgekomen, die momenteel verder ontwikkeld worden 

voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Zo 

is er behoefte aan ondersteuning bij het schrijfonderwijs, 

aan informatie voor leerkrachten, leerlingen en ouders 

over specifieke zorgthema’s en aan een snelle screening 

en diagnostiek van de zorgvraag. Chantal Gilissen: “Deze 

producten gaan we met ingang 

van het 

schooljaar 2015/2016 via de ambulante begeleiding 

aanbieden. En dan staan we pas aan het begin van een 

nieuwe ontwikkeling. De ‘ambulantisering’ van zorg en 

onderwijsondersteuning zal alleen maar toenemen. Het 

Kindcentrum in Valkenburg is het expertisecentrum waar 

kennis en voorzieningen aanwezig zijn voor zeer speci-

alistische scholing en ondersteuning. Daarnaast helpen 

wij kinderen in hun eigen omgeving. De drempel die er 

wellicht is om een beroep te doen op Adelante is hiermee 

voor veel kinderen, ouders en scholen een stuk lager. 

Deze ambitie past dan ook precies in het straatje van het 

Adelante Kindcentrum dat álle kinderen van 0 tot 24 jaar 

met een fysieke beperking of gezondheidsprobleem voor-

uit wil helpen in de samenleving: laagdrempelig, 

snel, flexibel én zichtbaar!”

In Zuid-Limburg zijn vier regionale samenwerkingsverban-

den actief die zich bezighouden met de vormgeving van 

Passend Onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs: 

Maastricht-Heuvelland, Heerlen, Westelijke Mijnstreek 

en Roermond. Chantal Gilissen zit als directeur a.i. van 

de Adelante School voor Speciaal Basisonderwijs en het 

Adelante College met deze samenwerkingsverbanden 

aan tafel. “Het gedachtegoed van Passend Onderwijs 

is alleen maar toe te juichen”, vindt zij. “Voor elk kind 

is het goed om zo lang mogelijk in de eigen omgeving 

onderwijs te volgen. De scholen nemen hun nieuwe taken 

ook zeer serieus en zijn intensief bezig met de vraag hoe 

zij zorgleerlingen vanwege fysieke, cognitieve of gedrags-

problemen de juiste ondersteuning kunnen bieden. In de 

samenwerkingsverbanden wordt kennis en kunde over 

de aanpak gedeeld. Dit maakt de implementatie van Pas-

send Onderwijs transparant.”

Beter verkopen

Het eerste dilemma duikt volgens Chantal Gilissen op bij 

de financiering van Passend Onderwijs. “De regio’s ont-

vangen hun budget op basis van het aantal leerlingen dat 

er onderwijs volgt, ongeacht het aantal zorgleerlingen”, 

vervolgt zij. “Nu kent een regio als Parkstad Limburg van 

oudsher relatief veel zorgleerlingen. Hier is dus bij voor-

baat onvoldoende budget om alle leerlingen daadwerkelijk 

‘passend’ onderwijs te kunnen bieden. Daarnaast zien 

wij dat scholen ondanks hun inspanningen onvoldoende 

toegerust zijn om leerlingen die specialistische zorg nodig 

hebben adequaat te begeleiden. Adelante besteedt in 

haar onderwijs en therapieprogramma’s bijvoorbeeld veel 

aandacht aan sport en beweging, omdat beweging juist 

ook voor kinderen met een gezondheidsprobleem goed is. 

Toch zitten veel kinderen met een fysieke beperking in het 

reguliere onderwijs aan de kant omdat er geen passend 

aanbod is. Door de ‘eilandvorming’ in het traditionele 

onderwijsveld is ook niet algemeen bekend dat wij onze 

expertise op het snijvlak van zorg en onderwijs in onze 

ambulante begeleiding aanbieden. Zeker als het om 

Passend Onderwijs gaat kunnen wij het aanbod van de 

scholen dan ook aanvullen en versterken. Wij grijpen de 

kans nu met beide handen aan om de zorg van Adelante 

in de samenwerkingverbanden goed zichtbaar te maken 

én beter te verkopen. De reacties zijn positief.”

Kindcentrum

Waarin schuilt de kracht van Adelante voor Passend On-

derwijs? Chantal Gilissen: “Scholen profiteren 

van jarenlange en zeer specialistische ‘know 

how’ van diverse gezondheidsproblemen 

bij kinderen in combinatie met een effec-

tieve multidisciplinaire begeleiding. Een 

ambulante begeleider die een kind op 

locatie begeleidt kan in onze organisa-

tie direct een ergotherapeut, fysio-

therapeut, logopedist of een andere 

deskundige inschakelen voor advies of 

extra ondersteuning. De meeste spe-

cialisaties zijn in het Adelante Kindcen-

trum aanwezig. Indien niet, dan kunnen 



Adelante
Studiedag NVvA Zuid bij Adelante

Op speciaal verzoek van de Nederlandse Vereniging van 

Arbeidsdeskundigen (NVvA) regio zuid organiseerde Adelante 

Arbeid woensdag 22 april 2015 een studiedag. Het deelne-

mersprofiel van de aanwezigen was breed: arbeidsdeskundi-

gen van arbodiensten, UWV, letselschade en vrijgevestigden 

waren vertegenwoordigd. Het programma werd verzorgd 

door professionals van volwassenenrevalidatie en arbeidsre-

integratie. Gezien de centrale rol van arbeidsdeskundigen en 

de samenwerking tussen Adelante en de NVvA, was dit een 

mooie gelegenheid om kennis te maken met de NVvA en te 

netwerken.

Lancering CVA-zorggarantie 

Op donderdagmiddag 21 mei is de vernieuwde zorggarantie 

voor CVA-patiënten gelanceerd. Deze zorggarantie geeft 

aan dat onze zorg en behandeling op een aantal belangrijke 

onderdelen minimaal aan een bepaalde standaard voldoet.

Atrium-Orbis Heerlen, Adelante Zorggroep, Sevagram, Cicero 

Zorggroep en MeanderGroep Zuid-Limburg lanceren de 

vernieuwde zorggarantie samen. De instellingen vormen de 

CVA-keten Parkstad, waarin zowel de acute zorgfase (de zorg 

direct na het krijgen van een beroerte), de revalidatiefase en de 

thuiszorg vertegenwoordigd zijn. 

Bezoek inspectie voor gezondheidszorg

Op vrijdag 17 april heeft de Inspectie voor de `gezond-

heidszorg een aangekondigd inspectiebezoek gebracht in 

Hoensbroek. Adelante kreeg  complimenten over de wijze 

waarop de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg geregeld 

zijn. De inspectie heeft een documentenonderzoek gedaan 

en een behoorlijk aantal medewerkers geinterviewd tijdens 

een bezoek aan de verpleegafdelingen 1 en 2. In de mon-

delinge terugkoppeling gaven de inspecteurs aan een “open 

verbetersfeer” aangetroffen te hebben. Natuurlijk werden er 

ook verbeterpunten benoemd waar we mee aan de slag gaan. 

Zo waren er opmerkingen over de schoonmaaklijsten op alle 

patiëntenkamers en het omgaan met medische apparatuur.

Het laatste is een thema voor de hele revalidatiesector, waarbij 

Adelante, zo constateerde de Inspectie, wel voorop liep. We 

gaan onverminderd door om het voor onze patiënten en voor 

onszelf optimaal veilig te krijgen. 

Revalidatie in Zuid India

Het Aravind Eye Care Hospital in Madurai (Zuid India) is een 

van de grootste en beste oog ziekenhuizen in de wereld. Het 

MUMC+ heeft een langjarige samenwerking met Aravind en 

heeft eind vorig jaar met een delegatie, waarvan onze hoog-

leraar Rob Smeets deel uitmaakte, een bezoek gebracht aan 

Aravind om te onderzoeken waar behoefte aan is. Het bleek 

dat Aravind zich verder wil gaan ontwikkelen op het terrein van 

de revalidatie. Om die reden hebben een Indiase arts en twee 

Indiase fysiotherapeuten in April twee weken mee gelopen 

met alle takken van sport waar Adelante actief in is. Vanzelf-

sprekend is Adelante bereid om met hen mee te denken en te 

helpen bij het opzetten van een revalidatieafdeling.

beknopt!

worden. Daarnaast is de verpleging ook erg tevreden over 

de ergonomie van de kamers, de centrale ligging van de 

verpleegpost op de afdelingen en de flexruimtes voor de 

uitvoering van administratieve taken. Na etage 2 en 3 

gaat de renovatie door op de verpleegafdelingen 4 en 5.

Tweede fase Valkenburg
In Valkenburg vordert de bouw eveneens rap! Na de 

eerste fase waarin tien klaslokalen gerenoveerd zijn, is nu 

ook de tweede fase klaar. Dat betekent dat de nieuwe 

hoofdentree en ook de nieuwe behandelkamers in 

gebruik zijn. De school is hierdoor weer goed bereikbaar 

voor alle leerlingen. Net zoals in Hoensbroek zijn de reac-

ties positief. De nieuwbouw oogt fris. De logistiek is helder 

en de kleurrijke ramen waar de leerlingen plaats kunnen 

nemen op brede vensterbanken, worden dagelijks ge-

bruikt. In de zomervakantie gaan de werkzaamheden in 

Valkenburg gewoon door, zodat de school medio oktober 

helemaal klaar is!

Annual Conference of EPR in Valencia: 

Bridging the Gap

Op 28 en 29 mei hebben 4 collega’s namens Adelante 

deelgenomen aan de Annual Conference van het 

Europees Platform for Rehabilitation (EPR) in Valencia. 

Het EPR is een netwerk van toonaangevende Europese 

aanbieders van revalidatiediensten aan mensen met een 

beperking. De Annual Conference 2015 bood een uniek 

moment om nieuwe ideeën op te doen over Europese 

trends in werkgelegenheid, wet- en regelgeving en inno-

vatieve ideeën om personen met een beperking toch te 

ondersteunen naar de arbeidsmarkt. Het was een inten-

sief en vooral erg inspirerend congres met deelnemers uit 

diverse Europese landen.
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Nu steeds meer onderdelen van de bouw klaar zijn, wor-

den de keuzes die Adelante voor de (ver)nieuwbouw van 

de locaties in Hoensbroek en Valkenburg heeft gemaakt, 

goed zichtbaar. Het hergebruik van de bestaande ge-

bouwen in combinatie met renovatie en uitbreiding levert 

toegankelijke en duurzame, multifunctionele zorglocaties 

op. Het kleur- en materiaalgebruik en de open, transpa-

rante uitstraling zorgen voor een lichte, prettige sfeer die 

veel mensen aanspreekt.

Nieuwe entree voor Hoensbroek
In het hoofdgebouw zijn de nieuwe entree met het 

Patiëntenservicebureau en de Oase klaar. Met de inge-

bruikname van het Patiëntenservicebureau heeft Adelante 

meteen een nieuwe service ingevoerd: de hele dag 

staan hier gastvrouwen en gastheren klaar om cliënten 

te ontvangen en, als dat gewenst is, naar hun afspraak 

te brengen. Deze service wordt erg gewaardeerd. Ook 

de nieuwe Oase is in gebruik. Het restaurant bestaat uit 

meerdere, door glazen wanden van elkaar gescheiden 

ruimtes waardoor het mogelijk is om in een besloten kring 

koffie te drinken, samen te eten of zelfs een receptie te 

organiseren. Van deze gelegenheden wordt volop gebruik 

gemaakt. Maar het is even goed mogelijk om er in alle 

rust even bij te komen van de therapie. Door het vele glas 

loopt ‘binnen’ als het ware over in ‘buiten’ en omgekeerd. 

Het licht dat vanuit alle kanten binnenstroomt en het 

groen van het Adelantepark zorgen voor een aangename, 

rustige ambiance. Het wordt nóg mooier, als het vroegere 

bestuurcentrum naast de nieuwe hoofdentree plaats heeft 

gemaakt voor groen en een waterpartij. Dit nieuwe park 

zal na de sloop van het bestuurcentrum, in de loop van 

de zomer, worden aangelegd.

Sporthal en Behandelplein
Op de locatie van de vroegere Oase vordert de bouw 

van de nieuwe sporthal. Nog voor de zomervakantie zal 

het zwembad gevuld worden. Meer tijd is er nodig voor 

de bouw van het Behandelplein. Deze werkzaamheden 

raken het hart van onze zorg en worden om de overlast 

voor cliënten en medewerkers te beperken in acht ver-

schillende fasen uitgevoerd. De eerste fase bevat de re-

novatie van de poliklinieken; deze fase is intussen gestart. 

Fase twee begint deze zomer en behelst de vernieuwing 

van de vroegere oefenruimte dwarslaesie en de zitpoli. De 

cliënten van de betreffende afdelingen hebben de weg 

naar hun nieuwe revalidatielocatie al gevonden. Volgens 

de huidige planning zal het nieuwe Behandelplein in mei 

2016 klaar zijn.

Verpleegafdelingen 2 en 3
In het beddenhuis worden de laatste werkzaamheden 

verricht aan de dagverblijven van de verpleegafdelingen 

2 en 3. Zodra deze klaar zijn, kunnen beide afdelingen 

opgeleverd worden. De eerste reacties zijn ook hier 

positief. De kamers zijn aangenaam en ruim ingericht. Alle 

voorzieningen zijn aanwezig. De duurzame LED-verlich-

ting en de klimaatbeheersing kunnen individueel geregeld 

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.

Tekst: Karin Theunissen

De (ver)nieuwbouw van Adelante vordert. Het tempo zit er goed in en steeds meer deelprojecten 
kunnen worden afgerond. De reacties van zowel cliënten als van collega’s en bezoekers zijn 
positief: ‘Wat is het mooi!’ Naast de frisse uitstraling van de gebouwen wordt vooral de nieuwe 
entree, waar gastvrouwen klaar staan voor een persoonlijke ontvangst, gewaardeerd. Hier is de 
bouw zo goed als klaar, terwijl we op andere plekken eigenlijk pas beginnen! 

‘Wat ís het mooi!’



hoe bereikt u ons?
Zandbergsweg 111

6432 CC Hoensbroek

t 045 - 528 28 28

www.adelante-zorggroep.nl

Linkedin: linkedin.nl/company/adelante-zorggroep

Twitter: @adelantezorg

Facebook: facebook.nl/adelantezorggroep

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.


