
Binnen 24 uur starten met revalideren

Zodra u in het ziekenhuis uw behandeling 

heeft afgerond, kunt u op verwijzing van de 

revalidatiearts opgenomen worden bij onze CVA 

Stepped Care Unit. Door de week kan dit al 

binnen 24 uur. U start hier meteen met therapie. 

Dat is belangrijk omdat juist in de eerste fase 

van het herstelproces de behandeling het meest 

effectief is. Het verblijf voor u als patiënt in het 

ziekenhuis kan zo gemiddeld met 10 dagen 

ingekort worden.

Uw behandeling

Om ervoor te zorgen dat u de zorg en therapie 

krijgt die nodig is, stellen wij na een uitgebreide 

intake uw revalidatietraject vast en starten wij 

direct met onze gezamenlijke behandeling. 

Hierbij zijn grofweg twee behandelroutes 

mogelijk. Zo kan het accent van de therapie 

op medisch-specialistisch vlak liggen (de 

zorg van Adelante) of op het gebied van de 

geriatrische revalidatiezorg (de zorg van Cicero). 

De samenwerking en deskundigheid van beide 

organisaties zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk 

de best passende behandeling krijgt.

Zorg op maat

Het therapieaanbod is afgestemd op uw 

behoeftes en het tempo dat u op dat moment 

aan kunt. Met name voor CVA-revalidatie is 

dat geen overbodige luxe. De ervaring leert dat 

het herstelproces anders kan verlopen dan in 

eerste instantie was verwacht: sneller, trager of 

er ontstaan tussentijds complicaties. Dankzij de 

HERSTELLEN NA EEN BEROERTE

CVA Stepped Care Unit in Hoensbroek
herstellen na een hersenbloeding of herseninfarct
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Zorgpartners Cicero Zorggroep en Adelante hebben bij Adelante in Hoensbroek een gezamenlijke 

revalidatieafdeling voor patiënten die moeten herstellen van een CVA (beroerte), ook wel 

hersenbloeding of herseninfarct genoemd. Deze krachtenbundeling zorgt ervoor dat u in het 

ziekenhuis niet te lang op een (klinische) revalidatieplek hoeft te wachten en snel met therapie 

kunt starten.
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Zandbergsweg 111

6432 CC  Hoensbroek

De CVA Stepped Care Unit is een initiatief 

van Adelante en Cicero Zorggroep. Voor 

een snelle en effectieve revalidatie na een 

CVA (beroerte).

CICERO ZORGGROEP EN ADELANTE

Cicero en Adelante kennen elkaar al langer. Door over 

de grenzen van de eigen organisaties heen te kijken 

en samen te werken, is het in korte tijd gelukt om de 

zorg voor CVA-patiënten beter te stroomlijnen, een 

gezamenlijk behandelprogramma te ontwikkelen en een 

multidisciplinair team op te zetten dat de patiënt vanaf 

dag één in de revalidatiebehandeling intensief begeleidt, 

motiveert en de grenzen verlegt naar een zo actief en 

zelfstandig mogelijk leven thuis.

Door de bundeling van expertise van Cicero en 

Adelante komt er veel kennis en kunde bij elkaar in het 

behandelende team van de Stepped Care Unit. Cicero 

heeft veel ervaring in het revalideren van ouderen en 

mensen met bijkomende gezondheidsproblematiek. 

Adelante heeft juist veel ervaring met -vaak jongere- 

patiënten die revalideren en gericht zijn op het oppakken 

van het leven in al zijn facetten, zoals werk en gezin. 

Deze combinatie maakt dat de Stepped Care Unit 

optimale revalidatie en zorg kan bieden aan (vrijwel) alle 

patiënten die een beroerte hebben gehad. 

www.cicerozorggroep.nl 

www.adelante-zorggroep.nl 

samenwerking wordt de behandeling begeleid 

en gevolgd door een team waarin artsen, 

verpleegkundigen, therapeuten, psychologen 

en maatschappelijk werkenden elkaar aanvullen. 

Zij kunnen ook snel schakelen en de soort en 

intensiteit van de therapie aanpassen.

Zo snel mogelijk weer naar huis

Binnen drie weken na opname hoort u wanneer 

u naar verwachting met ontslag kunt. Tijdens de 

revalidatie-behandeling wordt al heel snel naar 

een soepele overgang naar huis toegewerkt. Dat 

gebeurt onder andere door aandacht te besteden 

aan zelfzorgtechnieken en, als dat nodig is, 

ervoor te zorgen dat thuis extra hulpmiddelen of 

ondersteuning beschikbaar zijn. Uw eventuele 

partner en de thuissituatie worden daarom 

ook nauw bij de revalidatiebehandeling én het 

nazorgtraject betrokken.

Contactinformatie

Voor meer informatie over de CVA Stepped Care 

Unit kunt u contact opnemen met:

•	 het patiëntenservicebureau van Adelante,                                   

045 - 528 22 22

•	 Cicero Zorgservice, 0900 - 500 9 500


