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Nieuwsbrief voor cliënten en bezoekers

Adelante (ver)bouwt!
Nu steeds meer onderdelen van de bouw klaar zijn, wor-

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

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

Het licht dat vanuit alle kanten binnenstroomt en het

de locaties in Hoensbroek en Valkenburg heeft gemaakt,

groen van het Adelantepark zorgen voor een aangename,

goed zichtbaar. Het hergebruik van de bestaande ge-

rustige ambiance. Het wordt nóg mooier, als het vroegere

bouwen in combinatie met renovatie en uitbreiding levert

bestuurcentrum naast de nieuwe hoofdentree plaats heeft

toegankelijke en duurzame, multifunctionele zorglocaties

gemaakt voor groen. Dit nieuwe park zal na de sloop van

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

het bestuurcentrum, in de loop van de zomer, worden

rante uitstraling zorgen voor een lichte, prettige sfeer die

aangelegd. Hieronder een impressie.

veel mensen aanspreekt.

Foto: Nelly Vankan, gastvrouw bij Adelante

Een impressie vanuit de hoofdingang richting bestuursgebouw

Nieuwe entree voor Hoensbroek

Sporthal en Behandelplein

In het hoofdgebouw zijn de nieuwe entree met het

Op de locatie van de vroegere Oase vordert de bouw van

patiëntenservicebureau en de Oase klaar. Met de inge-

de nieuwe sporthal. Nog voor de zomervakantie zal het

bruikname van het patiëntenservicebureau heeft Ade-

zwembad gevuld worden.

lante meteen een nieuwe service ingevoerd: de hele dag
staan hier gastvrouwen klaar om cliënten te ontvangen
en, als dat gewenst is, naar hun afspraak te brengen. 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

Een impressie van het nieuwe sportcomplex

voor cliënten en bezoekers van Adelante locatie Hoensbroek

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!

Even voorstellen...

“Ik maak namens de verpleging deel uit van het

verhuisteam. 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 verpleging 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 art-

sen, 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 Hersenletsel

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 verschillende fasen uitgevoerd. De eerste
fase bevat de renovatie 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.

Wendy Vandermeulen, verpleegkundige samen met cliënte Truus Koopmans

Verpleegafdelingen 2 en 3
In het beddenhuis zijn verpleegafdeling 2 en 3 opgeleverd. De

Wist u dat...
... de bouw in augustus drie weken stil ligt?
In verband met de “bouwvak” worden de eerste drie
weken van augustus geen werkzaamheden verricht
door BAM of Cofely. Adelante voert zelf gedurende
deze periode kleinere werkzaamheden uit.
U zult hiervan weinig hinder ervaren.

eerste reacties zijn ook hier positief. De kamers zijn aangenaam en ruim ingericht. Alle voorzieningen zijn aanwezig. De
duurzame LED-verlichting en de klimaatbeheersing kunnen
individueel geregeld 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.
Het bouwteam is inmiddels aan de slag gegaan met
verpleegafdeling 4 en 5.

Bron: Adelante Actueel 21, juni 2015

Colofon
Dit is een uitgave van Adelante in samenwerking met

en bedoeld voor

alle cliënten en bezoekers van locatie Hoensbroek. Deze nieuwsbrief verschijnt gemiddeld een keer
per maand en wordt verspreid over de afdelingen en neergelegd in de verschillende wachtruimtes van

Wij doen ons
best de overlast
tot een minimum
te beperken.
Alvast bedankt
voor uw begrip!
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