CVA Stepped Care Unit in Hoensbroek
herstellen na een hersenbloeding of herseninfarct
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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HERSTELLEN NA EEN BEROERTE

De CVA Stepped Care Unit is een initiatief
van Adelante en Cicero Zorggroep. Voor
een snelle en effectieve revalidatie na een
CVA (beroerte).

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.
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CICERO ZORGGROEP EN ADELANTE
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Adelante komt er veel kennis en kunde bij elkaar in het
behandelende team van de Stepped Care Unit. Cicero

Contactinformatie
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mensen met bijkomende gezondheidsproblematiek.

Unit kunt u contact opnemen met:

Adelante heeft juist veel ervaring met -vaak jongere-
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het patiëntenservicebureau van Adelante,

patiënten die revalideren en gericht zijn op het oppakken

045 - 528 22 22

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

Cicero Zorgservice, 0900 - 500 9 500

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
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