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Voorwoord

Bij het schrijven van dit voorwoord hebben we zojuist de 

opening van onze prachtig “vernieuwbouwde” school in 

Valkenburg gevierd. De jongere leerlingen verzorgden bij 

die gelegenheid een prachtig circus en de oudere leerlin-

gen lieten een fraai staaltje “lipdubben” zien. De opening 

zelf werd door gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen 

en wethouder Bert Dauven (Valkenburg) verricht. In het 

schoolgebouw is de integrale benadering van onderwijs 

en revalidatie concreet vormgegeven en dat zal helpen 

om ons deze maand behaalde Eén Kind Eén Plan (EKEP) 

keurmerk verder vorm te geven. En natuurlijk een grote 

pluim voor mijn collega Jean-Paul Essers en het gehele 

bouwteam die deze hele operatie op tijd en binnen bud-

get hebben weten te bewerkstelligen. Al met al een mooi 

cadeau voor ons Kindcentrum, dat juist deze maand zijn 

éénjarige verjaardag viert. 

In dit licht bezien is het bitter dat we tegelijkertijd als 

gevolg van Passend Onderwijs afscheid moeten gaan 

nemen van zeer goede en ervaren collegae. We zullen 

ons best doen hen zo goed mogelijk te begeleiden en 

we hopen van ganser harte dat hun kennis en ervaring 

niet verloren zal gaan voor de kinderen, die vanwege een 

beperking, extra steun nodig hebben. Bij de revalida-

tie beginnen we nu eveneens de gevolgen van de vele 

bezuinigingen en transities sterker te voelen. Bijvoorbeeld 

de nieuwe regel dat onze zorgverlening nu in periodes van 

120 in plaats van 365 dagen moet worden afgerekend, 

speelt ons parten omdat onze zorgverlening voor veel 

diagnosen langer duurt dan 120 dagen. Wij zullen ons tot 

het uiterste inspannen om de gevolgen zoveel mogelijk te 

verzachten.

Deze Adelante Actueel laat, gelukkig, wederom zien hoe 

goed we er in deze woelige en lastige tijden er met z’n 

allen toch in slagen het beste uit ons zelf te halen. U krijgt 

inzicht in 6 jaar academiseren en een mooi overzicht van 

diverse onderzoekslijnen. Juist deze maand werd bekend 

dat onze hoogleraar Rob Smeets wereldwijd op de 

dertiende plek staat van veel geciteerde rugpijn onderzoe-

kers, een prestatie van formaat! En niet te vergeten, onze 

psychologe Rilana Cima, die een prestigieuze Veni beurs 

voor toptalent heeft gekregen.

De excellente zorg door ons dwarslaesieteam wordt mooi 

voor het voetlicht gebracht en laat zien dat we met elkaar 

in Zuid-Limburg iets heel moois hebben neergezet. Voorts 

heeft Adelante Arbeid een nieuwe koers uitgezet. Met 

duidelijke “producten”, die voor werkgevers zeer interes-

sant zijn, gaan zij nu onze uitgebreide expertise op de 

markt brengen. 

We zijn samen met Orbis Sport een Sport Medisch 

Centrum in Hoensbroek gestart, wat een aanwinst is voor 

Parkstad. Er is aandacht voor het onlangs gelanceerde 

Kwaliteitsvenster Revalidatie waar Adelante in partici-

peert. En tenslotte, Adelante heeft als een van de eerste 

revalidatiecentra een verpleegkundige adviesraad (VAR) 

ingesteld. Daarmee krijgen de verpleegkundigen een dui-

delijke rol, kunnen hun professionalisering verder vorm 

geven en nemen o.a. hun verantwoordelijkheid voor 

kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. De raad 

van bestuur wenst de VAR heel veel succes en kijkt uit 

naar de samenwerking.

Rest mij u veel leesplezier te wensen.

Carrol Terleth,

lid raad van bestuur
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Koploper
Als initiatior en facilitator heeft de academisering Adelante 

zelf ook geen windeieren gelegd. Jean-Paul Essers: “On-

derzoek stelt ons in staat om onze behandelconcepten 

‘evidence based’ door te ontwikkelen. Hierdoor kunnen 

we beter uitleggen wat wij doen, wat onze zorg oplevert 

en wordt inzichtelijk wat wij kunnen verbeteren. Deze 

wetenschappelijke benadering van onze zorg levert ons in 

Nederland en intussen ook in het buitenland een goede 

naam op. Daarnaast profiteren wij, onze patiënten en 

onze collega’s in toenemende mate van de ‘spin-off’ van 

de academisering. In onze organisatie is een ‘open min-

ded’ cultuur ontstaan waarin talenten naast patiëntenzorg 

ook onderzoek kunnen doen en waarin professionals ac-

tief meewerken aan innovaties. Het beschrijven van onze 

zorgprogramma’s op basis van de ICF-methodiek en het 

ontwikkelen van het landelijke R-EPD zijn daar voor-

beelden van. Adelante loopt hierbij voorop. Dit verandert 

voorlopig niet, want we gaan nu ‘outcome’-indicatoren 

koppelen aan de behandelprogramma’s en onderzoeken 

of we onze expertise op bijvoorbeeld het gebied van de 

pijnrevalidatie landelijk kunnen inzetten.”

Mooie oogst
Ook op wetenschappelijk vlak geniet de revalidatie-

sector in Limburg na zes jaar academisering van een 

mooie oogst. Rob Smeets somt op: “We hebben twee 

hoogleraren, met een derde aanstelling ‘in het vat’. Negen 

promovendi en dertien aankomende promovendi. Gemid-

deld 30 wetenschappelijke publicaties per jaar en tig 

aansprekende onderzoeksprojecten waarvoor internatio-

naal veel aandacht is. In korte tijd heeft het Adelante Ken-

niscentrum hiermee zijn naam gevestigd. Behandelaren 

bij Adelante durven de kritische vraag te stellen of dat wat 

zij in de dagelijkse praktijk doen het meest effectieve en 

meest efficiënte is. Dat is één van de belangrijkste voor-

waarden voor zorgverbetering en -vernieuwing. En daar 

blijft het niet bij want Adelante investeert ook in onderwijs 

en kennisdeling. Iedereen kan van Adelante leren. Hierbij 

is het een voordeel dat het onderzoek bij Adelante dicht 

bij de zorg uitgevoerd wordt. De uitkomsten zijn zo direct 

van toegevoegde waarde voor de zorg.”

Toekomst
“De resultaten stemmen tot tevredenheid”, besluit Jean- 

Paul Essers. “In zes jaar is een mooie basis gelegd 

waarop we verder kunnen groeien. Plannen hiervoor 

zijn er genoeg. Op de drie onderzoeksvelden die wij als 

speerpunt hebben aangewezen - chronische pijnrevali-

datie, niet aangeboren hersenletsel en arm-/handvaar-

digheden - willen we een expertfunctie gaan vervullen. 

Daarnaast willen we ruimte maken voor onderzoek binnen 

andere diagnosegroepen, zoals de dwarslaesierevalidatie. 

En we willen onze toponderzoekers ook buiten de meer 

traditionele diagnosegroepen inzetten, bijvoorbeeld voor 

een onderzoek naar de effectiviteit van onze ‘stepped 

care’-filosofie. We gaan alle activiteiten met betrekking 

tot de academisering onderbrengen in een zogenaamde 

academische werkplaats, waarin kennis en kunde ge-

deeld wordt om wetenschap en zorg nóg meer met elkaar 

te verbinden. En ‘last but not least’ willen we onderzoe-

ken of onze academisering nog meer dan tot op heden 

dienstbaar kan zijn aan de keten waarin we actief zijn, van 

de eerste tot en met de derde lijn. Er valt kortom nog veel 

te onderzoeken. Of om Albert Einstein te citeren: Hoe 

meer ik leer, hoe meer ik weet, dat ik eigenlijk niks weet.”

In de afgelopen zes jaar heeft 
Adelante bijgedragen aan tientallen 

aansprekende wetenschappelijke
onderzoeksprojecten waarvoor
internationaal veel aandacht is.

We plaatsen vier recente projecten 
voor het voetlicht. >

Tekst: Karin Theunissen

In de jaren ’90 dook de term ‘academiseren’ voor het eerst op als ambitie van Adelante. 
Daarna bleef het lang stil, totdat in 2009 Rob Smeets werd benoemd als hoogleraar 
revalidatiegeneeskunde aan de universiteit van Maastricht. Onder zijn vlag kreeg in 
samenwerking met MUMC+ het Adelante Kenniscentrum vorm voor wetenschappelijk onderzoek, 
innovatie en onderwijs. Rob Smeets en Jean-Paul Essers kijken terug op een succesvol eerste 
lustrum: “Academisering blijkt het ultieme instrument om te excelleren in de zorg.”

“Adelante heeft altijd veel expertise in huis gehad op het 

gebied van revalidatiegeneeskunde”, blikt Jean-Paul 

Essers terug op Adelante’s diepe wens om te academi-

seren. “Kennisontwikkeling is een geschikt instrument om 

die expertise verder te ontwikkelen. Academisering en 

toegepast onderzoek kunnen daar een belangrijke rol in 

spelen.” Toch zou het nog jaren duren voordat de ambitie 

werkelijkheid werd. Rob Smeets: “Bij academisering hoort 

een hoogleraar en die was vóór mijn benoeming op het 

gebied van de revalidatiegeneeskunde in het zuiden van 

het land niet voorhanden. Op zich was dit niet vreemd; de 

revalidatiegeneeskunde is een jong specialisme en kreeg 

binnen de opleiding geneeskunde nauwelijks aandacht. 

De drang van Adelante om te academiseren heeft de 

ontwikkeling van onze afdeling dan ook een aardige 

zet gegeven. Zes jaar geleden leverden wij 0,2 fte aan 

colleges of tutorschappen, dat is nu 1,6 fte. Daarnaast 

is in het tweede leerjaar een keuzeblok revalidatiegenees-

kunde ingericht. Onder de streep levert deze groei een 

enorme toename in het aanvragen voor coschappen op, 

naast het feit dat meer studenten tijdens hun opleiding 

kennismaken met de revalidatiegeneeskunde. Al deze 

studenten weten straks wat ons vakgebied inhoudt en 

kunnen hierdoor beter verwijzen. Daar konden we zes jaar 

geleden alleen maar van dromen.”

Bestuurder Jean-Paul Essers en professor Rob Smeets over 6 jaar academisering bij Adelante

      “Academisering blijkt ultiem 
           instrument om te excelleren”
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Wel of geen Botox?
dr. Lucianne Speth: Op 16 september 2015 promoveerde kinderrevalidatiearts Lucianne Speth voor haar onderzoek naar 

het gebruik van Botuline Toxine, al dan niet in combinatie met een taakgericht oefenprogramma, bij de behandeling van arm- en 

handvaardigheden van kinderen met een eenzijdige spastische Cerebrale Parese. Liefst 15 jaar heeft haar onderzoek geduurd. 

Maar de inzet bleef niet zonder resultaat: Lucianne’s conclusie geldt in ons land als dé richtlijn voor de behandeling van arm- 

en handvaardigheden bij kinderen met een eenzijdige spastische handfunctiestoornis bij CP en wordt ondersteund door 

internationale studies.

“Onze onderzoeksvraag ontstond nadat Adelante en MUMC+ hadden deelgenomen aan een multicenterstudie naar het effect 

van Botuline Toxine, oftewel Botox, op de loopvaardigheid van kinderen met bilaterale spasticiteit bij CP”, vertelt Lucianne. 

“Bij dit onderzoek zagen we dat de injecties leidden tot reductie van de spierspanning. Wij wilden vervolgens weten of 

eenzelfde effect te realiseren was op de arm- en handvaardigheden bij kinderen met een eenzijdige spastische 

handfunctie.” De vraag was eenvoudig, maar al snel werd duidelijk dat er meer nodig was om dit onderzoek 

uit te voeren. Eerst moesten er oefenprogramma’s, tests en meetinstrumenten ontwikkeld worden om een 

betrouwbaar beeld te kunnen krijgen. Aan dit langdurige traject werkten ook de VU Amsterdam en de 

Maartenskliniek Nijmegen mee.

Deze zomer presenteerde Lucianne haar conclusie. “Wij zagen dat Botox inderdaad een 

positieve werking heeft op de tonus, maar een negatieve bijwerking op kracht. Om te 

kunnen lopen heb je twee benen nodig. Kinderen die eenzijdig aangedaan zijn, gebruiken 

hun aangedane been hierdoor automatisch, terwijl ze de aangedane hand in hun 

ontwikkeling vaak verwaarlozen. Dit wordt ‘developmental disregard’ genoemd. 

Ze verrichten dan alle handelingen met de niet-aangedane hand, waardoor de 

aangedane hand aan functie gaat verliezen. Voor kinderen met een eenzijdige 

spastische handstoornis, die hun hand actief kunnen openen, heeft Botuline 

Toxine dan ook géén additioneel effect. Alleen intensieve bimanuele oefentherapie 

is zinvol om deze verwaarlozing van de aangedane hand te voorkomen. Hierbij is 

het belangrijk om taakgericht te oefenen aan doelen die relevant en betekenisvol 

zijn voor het kind, zodat zij hun hand vaker gaan gebruiken in het dagelijks leven. 

Kinderen die als gevolg van ernstige spasticiteit hun hand niet kunnen openen, 

hebben wel baat bij Botox in combinatie met een spalk, die de pols- en vingerbuigers 

rekt. Maar daarna geldt óók voor deze kinderen dat zij intensief en taakgericht moeten 

oefenen om vaardigheden onder de knie te krijgen.”

De waarde van Motivational 
Interviewing voor pijnrevalidatie
Vera Mertens: Rond 2000 waaide vanuit de verslavingszorg een nieuwe methode van ‘motiverende 

gespreksvoering’ over naar de gezondheidszorg. Iedereen was lovend. Vera Mertens besloot voor haar 

promotieonderzoek bij Adelante te toetsen of de methode ook van waarde kan zijn voor de revalidatiezorg. 

Zij spitste haar ‘Prepare Trial’, die in 2010 van start ging, toe op het effect van motiverende gesprekstechnieken versus 

educatie in de voorbehandeling van poliklinische pijnrevalidatie. “In dit onderzoek hebben we verschillende aspecten van 

Motivational Interviewing onderzocht”, vertelt Vera Mertens die momenteel in Luxemburg werkt. “Maar vooral wilden we weten 

of patiënten waarmee motiverende gesprekken zijn gevoerd, beter functioneren na hun therapie in termen van maatschappelijke 

participatie. En of zij tijdens de behandeling minder uitvallen. Daarnaast hebben we ook de kwaliteit van motiverende 

gesprekken onderzocht. De belangrijkste conclusie is dat er in de behandelresultaten géén verschil te zien is tussen patiënten 

waarmee wel/geen motiverende gesprekken gevoerd zijn. Maar subanalyses laten een andere uitkomst zien, namelijk dat 

motiverende gespreksvoering wel degelijk effect heeft als aan een aantal criteria is voldaan. Medewerkers moeten getraind 

worden in de gesprekstechniek en de vaardigheden daarna ook goed te onderhouden. En de patiënt moet gemotiveerd zijn 

om de pijnrevalidatie af te maken. Gemotiveerde patiënten ervaren de methode in de voorbehandeling als waardevol én extra 

motiverend.”

Koploper in Tinnitus
dr. Rilana Cima: In 2007 startte Adelante op initiatief van psychologe Rilana Cima 

met wereldwijd de grootste klinische trial naar tinnitus. Een jaar eerder, in 2006, werd dit 

onderzoek gehonoreerd door ZonMw. De resultaten uit het onderzoek waren zo veelbelovend 

dat dit leidde tot een publicatie in het gerenommeerde Britse medische blad The Lancet. En 

afgelopen zomer is opnieuw een onderzoeksvoorstel van dr. Rilana Cima gehonoreerd. Ditmaal door 

het Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) die haar een ‘Veni-Beurs’ voor 

toptalent heeft toegekend. Een groot compliment!

Terugkijkend kan dan ook gerust geconcludeerd worden dat dr. Cima’s onderzoek niet alleen Adelante maar vooral 

ook patiënten met tinnitus veel heeft gebracht. “We hebben kunnen bewijzen dat de behandeling die wij bij Adelante hebben 

ontwikkeld voor tinnitus zowel qua herstel voor patiënten als qua kosten effectief is”, licht Rilana toe. “Vóór onze trial was 

tinnitus vooral het domein van de dokter. Wij hebben kunnen aantonen dat juist de psychologische mechanismen ervoor zorgen 

dat mensen tinnitusklachten krijgen en behouden en dat je met cognitieve gedragstherapie (CGT) de tinnitus-klachten effectief 

kunt behandelen. Deze gedachte was redelijk nieuw in de wereld en wordt nu steeds breder uitgedragen.” 

Libra Revalidatie & Audiologie werkt momenteel mee aan de implementatiestudie die nodig is om de CGT-behandeling, die nu 

nog een experimentele status heeft, een structurele plek te geven in de zorgverzekeringspakketten. Onlangs heeft Dr. Cima de 

rol van voorzitter van een klinische werkgroep binnen het Europese tinnitus-onderzoeksproject TINNET op zich genomen. Aan 

dit project werken liefst 52 clinici vanuit 27 verschillende Europese landen samen aan één Europese standaard op het gebied 

van tinnitusdiagnostiek en -behandeling. De resultaten uit haar onderzoek en de innovatieve manier van behandelen van het 

Adelante tinnitusteam dragen hieraan bij.

Expliciet of toch liever impliciet?
dr. Yvonne Janssen en Laura Beckers (MSc): Januari dit jaar ging het multicenteronderzoek ‘Co-creation at 

hand: the road to independence’ van start. Bij het Adelante Kenniscentrum werken Yvonne Janssen en Laura Beckers 

mee aan dit door ZonMw gefinancierde onderzoek waarmee de partners ouders van een kind met Cerebrale Parese 

tools in handen geven om thuis bimanuele vaardigheden te oefenen.

“Kinderen met een cerebrale parese maken tijdens een periode van intensieve therapie grote sprongen in hun 

bimanuele vaardigheden”, licht Yvonne toe. “Na beëindiging van de therapie stopt deze ontwikkeling én in veel gevallen 

zien behandelaren hun cliënten dan ook weer terug met nieuwe hulpvragen. Zo ontstaat er een zekere mate van 

therapieafhankelijkheid. Deze cyclus willen we doorbreken door ouders effectieve thuisoefenprogramma’s aan te bieden 

voor motorisch leren.” 

Dergelijke programma’s worden in Australië en Amerika al toegepast vanwege de grote afstanden 

tussen het gezin en de behandelaar. Maar tijdens voorgaande onderzoeken werd ook 

duidelijk dat het thuis oefenen in de gezinssituatie veel stress kan opleveren. Laura: “De 

meeste oefenprogramma’s zijn expliciet - kind en ouder moeten alle stappen volgen 

- én lichaamsgericht beschreven. Vanuit de sportwereld duiken daarnaast nieuwe 

succesvolle oefenprogramma’s op die uitgaan van impliciet motorisch leren. Deze 

methode is meer taakgericht, ontdekkend en spelenderwijs. Wij onderzoeken nu of 

impliciet motorisch leren beter geschikt is voor het thuis oefenen van bimanuele 

vaardigheden bij kinderen met Cerebrale Parese. Wij denken van wel, omdat 

het kind zelf uitzoekt hoe het een taak uitvoert. De methode doet hierdoor 

minder beroep op het cognitieve werkgeheugen van het kind en is tegelijk 

minder belastend voor de ouder die het kind niet steeds hoeft te verbeteren.”

De resultaten van COAD laten nog even op zich wachten. Momenteel 

worden de oefenprogramma’s in samenwerking met behandelaars, ouders 

en een vertegenwoordiging van de patiëntenvereniging vormgegeven. In 

2016 starten de onderzoekspartners met includeren.
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Tekst: Karin Theunissen

De Participatiewet en andere nieuwe wet- en regelgeving. 

Steeds hogere verwachtingen van opdrachtgevers en ver-

wijzers als gevolg van de stijgende kosten voor medewer-

kers die uitvallen; gemiddeld 250 euro per medewerker 

per dag. Toenemende concurrentie. En steeds mondigere 

cliënten. Dit zijn in een notendop de belangrijkste veran-

deringen waar het team van Adelante Arbeid voor staat. 

“De veranderde context en vooral ook het tempo waarop 

ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en 

regelgeving, de revue passeren, vragen om een heldere 

visie op onze inzet het snijvlak van gezondheid en arbeid”, 

licht John Hamers toe. “Adelante heeft op dit gebied alle 

expertise in huis. Al jaren zelfs. De kwaliteit van onze pro-

ducten en diensten is goed en wordt ook gewaardeerd 

door onze opdrachtgevers. Maar de huidige markt vraagt 

naast kwaliteit ook zichtbaarheid én maatwerk die snel en 

flexibel tot stand komen in samenwerking met de klant: 

daarin gaan wij ons verder ontwikkelen.

Adelante Arbeid is klaar voor een nieuwe koers. “De ambitie is helder: de tijd is rijp om uit onze 
‘kelder’ in Hoensbroek te komen en zichtbaar én actief te anticiperen op de dynamiek in de markt. 
Dat is nodig, want de ontwikkelingen vragen een meer extern georiënteerde en servicegerichte 
focus”, aldus teammanager John Hamers en arbeids- en organisatiepsycholoog Daniëlle Klerken. 
“Is het lastig om deze omslag te maken? Integendeel. Het team staat te trappelen om aan de slag 
te gaan onder het motto: alles wat aandacht krijgt, groeit.”

De blik op groei

Het afgelopen jaar heeft het team van Arbeid benut om 

te bekijken op welk vlak in het brede spectrum tussen 

‘arbeid’ en ‘gezondheid’ de meeste kansen voor de toe-

komst liggen, en op welke wijze zij daar invulling aan kun-

nen geven. Met 2016 in zicht ligt er een helder business-

plan dat door de volledige organisatie gedragen wordt. 

“Aan het einde van volgend jaar willen wij dat in feite elke 

werkgever, bedrijfsarts, re-integratiespecialist, overheids-

dienst, et cetera in Limburg en Oost-Brabant weet wie 

Adelante Arbeid is. Maar vooral moet iedereen weten 

wat Adelante voor zijn organisatie en medewerkers die 

uitvallen door gezondheidsklachten kan betekenen. Want 

de mix van instrumenten en diensten die wij aanbieden 

om snel inzicht te krijgen in de belastbaarheid van een 

medewerker, is uniek in de regio. En dat geldt ook voor 

ons netwerk op het gebied van revalidatie en re-integratie. 

Door onze expertise zichtbaar(der) te profileren, kunnen 

meer werkgevers en werknemers hiervan profiteren.”

De activiteiten van 
Adelante Arbeid 
steunen op 3 pijlers

Assessment

Daniëlle Klerken vervolgt: “We hebben een uitgebreid en 

specialistisch palet aan assessments ontwikkeld, waar-

mee wij in een kort tijdsbestek de belastbaarheid van een 

medewerker kunnen onderzoeken. Dat onderzoek kan 

zich richten op de belastbaarheid in relatie tot arbeid in 

het algemeen maar ook in relatie tot een specifieke func-

tie, zoals een verzorgende of een docent. De vraagstelling 

van de opdrachtgever is leidend. Soms is dat het objecti-

veren van de belastbaarheid, soms is dat het vertalen van 

de belastbaarheid naar noodzakelijke randvoorwaarden 

in werk of het geven van een advies over behandelmoge-

lijkheden.” 

Vroege Interventie 

“Bij Vroege Interventie helpen we een medewerker die uit-

valt of dreigt uit te vallen met multidisciplinaire interventies 

die hem zo snel mogelijk terugvoeren naar werk. In eerste 

instantie is de inzet hierbij gericht op terugkeer naar eigen 

werk bij de eigen werkgever. Als dat niet mogelijk is, 

adviseren we de werkgever en bedrijfsarts hoe zij verder 

kunnen. Ook op dit vlak heeft de klant bij Adelante een 

pre. Dankzij onze korte lijnen binnen zowel het revalidatie-

netwerk van Adelante als het landelijke Vroege Interventie 

Kennisnetwerk kunnen wij alle, dus ook de complexe, 

revalidatie- en re-integratievraagstukken snel beantwoor-

den. Zo kunnen we op elk vlak goed meedenken met een 

werkgever en bedrijfsarts. Het tempo zit er meteen goed 

in, want aanmelden betekent dat de werknemer binnen 

één week wordt gezien; minstens een week later start de 

behandeling.” 

Advies

“Bij onze derde pijler, het functioneel arbeidsadvies, richt 

het onderzoek zich tenslotte op eventuele aanpassingen 

van een functie of werkplek voor een medewerker. Het 

resultaat van dit onderzoek vindt zijn weerslag in een be-

oordeling van de passendheid van de functie, gewenste 

aanpassingen, of een concreet re-integratieadvies waar-

mee werkgever en werknemer verder kunnen.”

Nieuwe stijl

De drie pijlers vormen de basis voor de inzet van Adelante 

Arbeid bij alle vragen op het snijvlak van arbeid en 

gezondheid. John Hamers. “Nieuw is dat we niet langer 

in onze ‘comfortzone’ wachten totdat de klant met een 

vraag naar ons komt. We brengen onze diensten letterlijk 

naar de klant toe én werken actief en in nauw overleg 

mee aan een gezonde werkomgeving waarin elke me-

dewerker goed kan functioneren. In deze samenwerking 

maken we tegelijk de omslag van aanbodgericht naar 

vraaggericht werken. Eigenlijk bestaan standaard pro-

ducten of instrumenten voor ons niet meer. Het draait om 

maatwerk. Dat krijg je alleen door goed naar de opdracht-

gever te luisteren en van daaruit een gericht voorstel te 

doen dat aansluit bij de vraag. Als het nodig is combine-

ren we hiervoor elementen uit onze programma’s in een 

nieuw onderzoek of product op maat. Onze hoogste prio-

riteit is de verwijzer en de cliënt snel inzicht te verschaffen 

in de consequenties van de specifieke problematiek voor 

arbeid. Zodat alle betrokkenen snel weten waar zij aan toe 

zijn en vooruit kunnen.”

Adelante Arbeid kiest nieuwe koers

  ‘Alles wat aandacht 
       krijgt, groeit.’Aristoteles
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“Een reële regionale spreiding van dwarslaesierevalidatie is 

terecht”, vindt Helma Bongers, revalidatiearts dwarslaesie 

bij Adelante in Hoensbroek. “Op het moment dat iemand 

geconfronteerd wordt met een dwarslaesie, is steun 

van familie, vrienden en bijvoorbeeld werkgever heel 

belangrijk evenals andere contacten in de regio zoals met 

zorgprofessionals. Hoe dichterbij de zorg des te beter. 

Ook gezien het natraject. We vragen onze patiënten 

minstens eenmaal per jaar terug voor een specialistische 

nacontrole, een screening van top tot teen. Mochten ze 

tegen bepaalde problemen zijn aangelopen dan kunnen 

wij die hier bij Adelante verzorgen. We hebben onder 

andere multidisciplinaire spreekuren, een zitpoli, een 

handenteam en een continentiepoli. Daarnaast horen we 

vaak dat patiënten het gewoon prettig vinden om juist 

hier weer terug te komen. Is het niet om op de hoogte te 

blijven van de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied 

van dwarslaesie dan is het wel om oude bekenden te 

ontmoeten of te komen sporten. We zijn hier behoorlijk 

actief met handbiken. Zo neemt ieder jaar  een nieuw 

Adelanteteam deel aan de handbikebattle in Oostenrijk. 

De deelnemers ontvangen de enthousiaste begeleiding 

van onze sportartsen, fysio- en ergotherapeuten. 

Speciale handbikeroutes en bijvoorbeeld jaarlijkse 

familiefietstochten zitten in de planning. We geven 

die fietssport extra aandacht omdat is gebleken dat 

mensen met een dwarslaesie die gaan handbiken fitter 

en gelukkiger zijn en beter omgaan met tegenslagen 

dan anderen die niet biken. De moeite waard om in te 

investeren dus.”

Bongers wist al snel na de basisopleiding geneeskunde 

dat zij revalidatiearts wilde worden en raakte vooral onder 

de indruk van het ziektebeeld dwarslaesie. “Bij mensen 

met een dwarslaesie verandert in één keer alles. Dat heeft 

een enorme impact. Opeens kun je niet meer lopen en 

werkt het lichaam vaak op andere fronten ook niet meer 

zoals eerst. Ongelooflijk hoe gemotiveerd de meesten zijn 

om hun leven weer op te pakken. Het zijn vaak prettige 

gesprekspartners die graag meedenken. Ik heb enorm 

respect voor mijn patiënten. Ze verdienen allemaal de 

excellente zorg die wij ze kunnen bieden. Adelante is 

voor het meest zuidelijke deel van Nederland de enige 

plek waar specialistische dwarslaesierevalidatie wordt 

geboden. En Adelante is van plan dat nog heel lang te 

blijven doen. Samen met een team van gespecialiseerde 

en toegewijde behandelaren en verpleegkundigen en 

Tekst: Anne van der LindenRevalideren na een dwarslaesie

   Adelante verleent excellente zorg

Adelante is één van de acht centra in Nederland waar mensen terecht kunnen voor 
dwarslaesierevalidatie. Bovendien is Adelante het enige centrum in het land met 24-
uurs beademing bij patiënten met een hoge dwarslaesie en één van de twee centra 
die reconstructieve arm-handchirurgie aanbiedt. Het zijn met name patiënten uit 
Limburg en Zuidoost Brabant en in mindere mate uit Zeeland, België en Duitsland die 
gebruik maken van de specialistische dwarslaesiezorg bij Adelante.



Adelante
Adelante ontvangt EKEP Keurmerk!

Negen scholen voor kinderen met een lichamelijke of meer-

voudige beperking en revalidatiecentra ontvingen het EKEP 

(Één Kind Één Plan) Keurmerk tijdens het LOOK (Landelijk 

Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie) Symposium 2015.

Zij stimuleren kinderen met een beperking met één gezamen-

lijk ontwikkelingsplan dat is gebaseerd op de behoeften en 

mogelijkheden van het kind en dat is afgestemd op de 

bijdragen van onderwijzers, artsen en ouders. Het LOOK 

Symposium, dat 4 november gehouden werd in Utrecht, had 

als thema “Nieuwste ontwikkelingen in samenwerking tussen 

onderwijs en kinderrevalidatie”. Martijn Klem, directeur van 

de BOSK en voorzitter van LOOK, reikte daar de allereerste 

plaquettes van het EKEP-Keurmerk uit.

De doelstelling waar scholen voor kinderen met een licha-

melijke of meervoudige beperking- en kinderrevalidatiecentra 

samen met ouders voor staan, is kinderen in staat te stellen 

op een zo volwaardig mogelijke wijze deel te nemen aan de 

maatschappij. In onderwijs, zorg en opvoeding werken school, 

revalidatiecentrum en ouders helaas niet altijd optimaal met 

elkaar samen. Gehandicapte kinderen worden daardoor over- 

of onderbehandeld en onvoldoende voorbereid op een zo 

zelfstandig mogelijk leven als volwassene.

In Nederland wordt daarom op tal van deze scholen en 

revalidatiecentra in samenwerking met ouders gewerkt vanuit 

de filosofie EKEP (Één Kind Één Plan); een integrale werkwijze 

van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal 

staat. Om scholen en revalidatiecentra hierin te helpen of 

hieraan te toetsen is het essentieel de kwaliteitskenmerken 

en indicatiecriteria transparant en toetsbaar te maken. Vanuit 

die gedachte is het EKEP-Keurmerk ontwikkeld, één van de 

nieuwe ontwikkelingen die bij het congres onder de aandacht 

werd gebracht. Er wordt momenteel gewerkt aan het vervolg 

op dit Keurmerk.

CO-designers presenteren interventies

Co-designers van de Hogeschool Utrecht presenteerden bij 

Adelante in het kader van SOLACE hun eerste interventies 

om terugval na pijnrevalidatie te voorkomen. Zij doen daar 

onderzoek naar samen met iedereen die daarbij betrokken is, 

zoals de patiënt zelf, maar ook familie, vrienden, behandelaren 

en coaches. 

SOLACE, self management in chronic pain strategies, is een 

samenwerkingsproject tussen Hogeschool Utrecht, Adelante 

MUMC+, KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiothe-

rapie) en Patiëntenvereniging Pijn - patiënten naar één stem. 

Bij behandeling van patiënten met chronische pijn staat zelf-

management voorop. Wat patiënten in de behandeling leren, 

moeten ze uiteindelijk blijven toepassen in hun dagelijks leven 

na afloop van de behandeling. Voor sommige patiënten is dat 

moeilijk en daarvoor wordt in co-creatie een behandelstrategie 

ontwikkeld om de behaalde winst van behandeling na afloop 

zelfstandig vast te houden.

beknopt!
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onze collega’s van het kenniscentrum willen we in de 

toekomst blijven investeren in kwaliteit van zorg, innovatie 

en expertise op het gebied van dwarslaesierevalidatie.”

Samenwerking arts, therapeut en onderzoeker
Eén van die collega’s bij het kenniscentrum van Adelante 

is Henk Seelen, coördinator onderzoek. Adelante 

kenniscentrum en revalidatiecentrum zitten in Hoensbroek 

onder één dak. Onderzoekers kunnen de behandelingen 

van heel dichtbij zien en volgen. “We werken als artsen, 

therapeuten en onderzoekers nauw samen”, vertelt 

Seelen. “Op het gebied van dwarslaesie is onderzoek 

naar innovatieve methoden om de armhandvaardigheid 

te verbeteren één van de aandachtsgebieden bij 

Adelante. Zo hebben we met operaties waarbij het 

verleggen van spieren moet leiden tot verbetering van 

de handfunctie en handvaardigheid in de loop van de 

tijd behoorlijke vooruitgang geboekt. Recent nog is 

een team van Adelante samen met plastisch chirurgen 

van Zuyderland in Heerlen naar Zweden geweest om 

van een topspecialist de nieuwste operatietechnieken 

te leren. Moesten patiënten voorheen zes weken in 

gips of verband, tegenwoordig mogen ze dankzij 

verbeterde technieken meestal al na enkele dagen de 

ingreep hun arm gaan belasten. Ze kunnen dus veel 

eerder beginnen aan herstel en daardoor sneller zien 

welk vaardigheidsniveau ze na de operatie bereiken. Via 

onderzoek en met klinimetrische cijfers zijn we in staat om 

voorspellingen te onderbouwen en betere inschattingen te 

maken ten aanzien van de behandeluitkomst na chirurgie 

en revalidatie. Door te meten in de kliniek, patiënten te 

volgen en nieuwe operatietechnieken bij te houden, willen 

we een voorspelmodel opstellen waarmee de verbetering 

van armhandvaardigheid na een operatie nauwkeuriger 

geschat kan worden. Wij vergroten voortdurend onze 

expertise om excellente zorg aan onze patiënten te 

kunnen blijven bieden.”

“Van mij nemen ze dat eerder aan”
Zijn fysiotherapeut bij Adelante wilde hem na een jaar 

revalidatie niet kwijt. “Ze liet me weten het belangrijk te 

vinden als ik hier nog iets kon blijven betekenen omdat 

ze zag dat ik andere dwarslaesierevalidanten motiveerde.” 

Aan het woord is Yves Kraut, ervaringsdeskundige bij 

Adelante (foto links). Een aantal jaren geleden belandde hij 

na een motorongeluk met een dwarslaesie in een rolstoel. 

Hij gebruikt nu zijn ervaring om dwarslaesiepatiënten bij 

Adelante te ondersteunen. “Je gaat door zo’n fysieke 

en emotionele molen als je opeens niet meer kunt lopen. 

Mensen zitten met vragen die ik ook had. Ik probeer ze te 

leren om geduld te hebben en niet meteen al die vragen 

te willen beantwoorden. De tijd gaat die antwoorden 

geven. Van mij nemen ze dat eerder aan, omdat we in 

eenzelfde situatie zitten.” Yves weet ook als geen ander 

hoe belangrijk sporten is. “Zeker voor mensen met een 

dwarslaesie is het noodzakelijk om in beweging te blijven, 

aan je gezondheid te denken en op gewicht te blijven. Dat 

bracht mij op het idee om bij Adelante een sportavond 

te starten voor revalidanten en ex-revalidanten met een 

dwarslaesie. Samen sporten en samen praten daar 

gaat het op die woensdagavond om.” En iedere eerste 

maandagavond van de maand draait het bij Adelante 

om samen eten voor de dwarslaesierevalidanten. “Ja, 

dat was ook een ideetje van mij”, vertelt Yves. “Je bent 

hier niet voor twee weken dus een beetje gezelligheid 

kan geen kwaad. Twee keer per jaar organiseren we 

Meeloopdagen geven 
een goed beeld 
“Ik mocht binnen het 
dwarslaesieteam van Adelante 
bij alle disciplines meekijken. 
Ik volgde vier dagen lang de 
werkzaamheden van de arts, 
arts-assistent, therapeuten en 
verpleegkundigen en stak daar veel 
van op. Ik ben zelf verpleegkundige 
en nu physician assistant in 
opleiding op de intensive care 
van MMC Veldhoven. Als mijn 
patiënten vaak na een langdurig 
verblijf op de IC vertrekken, 
verdwijnen ze meestal helemaal 
uit mijn zicht. Hoe het dan verder 
met ze gaat weet ik eigenlijk 
niet. Dankzij de meeloopdagen 
bij Adelante heb ik een duidelijk 
beeld gekregen van wat revalideren 
inhoudt en dat is niet altijd 
een makkelijk proces. Langdurig 
bedlegerige patiënten bij ons op de 
IC kunnen vergelijkbare problemen 
krijgen als dwarslaesiepatënten 
waar het gaat om de doorbloeding 
van de huid en bijvoorbeeld 
immobiliteit. De kennis die ik bij 
Adelante heb opgedaan, kan ik nu 
meteen toepassen in de praktijk. 
Ik kan iedereen een paar van die 
meeloopdagen van harte aanbevelen. 
Het geeft je inzicht in een stuk 
nazorg, waar ik vóór mijn bezoek 
Adelante geen weet van had.” 

Esther Meuwissen, verpleegkundige en 
physician assistant in opleiding op de 
intensive care van MMC Veldhoven

bovendien een barbecue waar familieleden bij aanwezig 

zijn. Die zitten vaak ook met een heleboel vragen en 

daarover praten doet zichtbaar goed.” Yves’ motto? “Blijf 

communiceren!”



Noortje
“In de eerste drie jaren van de 

basisschool werkte Noortje de hele 
winter thuis. Het risico dat zij een 

virus zou vangen op school was 
té groot. Alles veranderde op het 

moment dat Monique als ambulant 
begeleider op onze school kwam. 
Monique voelde feilloos aan waar 

Noortje in haar ontwikkeling tegen-
aan liep én wat de school nodig had 
om chronisch zieke kinderen zoals 

Noortje te kunnen begeleiden. Via het 
netwerk van Adelante opende zij

deuren naar hulp die Noortje écht 
vooruit heeft geholpen. Zij staat 

nu met meer zelfvertrouwen in het 
leven. Tegelijk is de school vooruit 

geholpen met passend onderwijs. 
Noortje bereidt zich nu voor op het 

voortgezet onderwijs. Monique is 
ook bij deze grote stap haar veilige 

baken.”

Moeder van Noortje en Lilian Curfs,
begeleider Montessori Kindcentrum

Maastricht

Noortje (9) van Maldegem is chronisch ziek en visueel beperkt. 

Monique Heymans van Adelante ondersteunt haar als

ambulant begeleider op het Montessori Kindcentrum in 

Maastricht.
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“Twee gewenste ont-

wikkelingen staan 

aan de wieg van 

het Kindcen-

trum”, opent 

Sven Balk. 

“We willen 

naast kinderen 

die problemen 

ondervinden 

aan hun houding 

en beweging meer 

doelgroepen aanspre-

ken. En we willen onze 

producten meer passend in het 

huidige zorg- en onderwijsveld aanbieden: sneller, met 

meer flexibiliteit en met maatwerk. Om deze ambities te 

kunnen verwezenlijken is de organisatie van het Kindcen-

trum aangepast. In elk (kind)team zijn de verschillende 

disciplines die wij in huis hebben vertegenwoordigd. De 

lijnen zijn hierdoor kort en dat is weer een vereiste om 

maatwerk te kunnen leveren, want als het nodig is ont-

wikkelen we korte, intensieve producten om een kind ver-

der te helpen! Daarnaast hebben we een nieuw gebouw 

gerealiseerd waarin de grenzen tussen de ‘domeinen’ 

school, revalidatie en wonen steeds meer vervagen en 

waarin kinderen, ook individueel, beter geholpen kunnen 

worden. De therapieën worden ook dichter bij de klassen 

uitgevoerd. De nieuwbouw is zo een handig instrument 

dat onze interdisciplinaire aanpak ondersteunt en zelfs 

bevordert.”

Voordeur

“Het Adelante Kindcentrum helpt kinderen en hun ‘sys-

teem’, waartoe ook ouders en school behoren, vooruit 

naar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie”, 

vervolgt Sven Balk. “Daarnaast willen we verwijzers sneller 

van dienst zijn met een gericht advies. Om snel duidelijk-

heid te geven, voeren we onze screening en observatie in 

toenemende mate dichter bij de cliënt uit. Ouders en kind 

hoeven voor diagnostiek dus niet meer per definitie naar 

Valkenburg te reizen. Veel kennis en expertise om het 

kind vooruit te helpen, hebben wij vervolgens zelf in huis. 

Maar als dat niet het geval is, verwijzen wij door naar een 

professional uit ons netwerk. Of wij bieden ondersteuning 

aan via onze ambulante begeleiding. Het Kindcentrum 

fungeert hierdoor steeds meer als ‘voordeur’ naar onder-

steuning op maat. Komend jaar gaan we hier nóg actiever 

mee aan de slag.”

Passend Onderwijs

Het onderwijsveld is in korte tijd enorm veranderd door de 

invoering van Passend Onderwijs. “Deze wet maakt het 

mogelijk dat leerlingen die zorg nodig hebben onderwijs 

kunnen volgen op een reguliere school bij hen in de 

buurt”, legt Chantal Gillissen uit. “Dit is een prima zaak, 

omdat de scholen voor hun zorgleerlingen specialistische 

ondersteuning kunnen inschakelen. Maar juist dát gebeurt 

nog onvoldoende. De budgetten zijn niet toereikend 

en veel scholen weten niet bij wie zij voor specifieke 

zorgvragen terechtkunnen. Adelante heeft het afgelopen 

jaar benut om zich te profileren in de samenwerkings-

verbanden die Passend Onderwijs vormgeven. Steeds 

meer scholen zien dankzij deze inzet de meerwaarde 

van onze ondersteuning. In de tussentijd hebben we ons 

productenpakket onder handen genomen. Ons concept 

voor screening geeft al binnen zes weken helderheid over 

de ondersteuning die een kind nodig heeft. Daarnaast 

hebben we nieuwe producten ontwikkeld waarmee 

scholen hun leerlingen kort of langdurig, zelf of met hulp 

In 2014 lanceerde Adelante de plannen voor het Adelante Kindcentrum in Valkenburg. De ambities logen er 
niet om: “Het Kindcentrum biedt kinderen, jongeren en adolescenten met een (dreigende) fysieke beperking 
of een chronisch gezondheidsprobleem zorg en onderwijs op maat! Ondertussen is een forse verbouwing 
achter de rug die de ambities van het Kindcentrum ondersteunt. “Er is veel gebeurd het afgelopen jaar”, 
beaamt interim-manager Sven Balk. Samen met zijn collega’s Chantal Gillissen en Nicole van der Donk maakt 
hij de balans op.

Adelante Kindcentrum 
                       viert eerste verjaardag

van onze ambulante begeleiding kunnen ondersteunen. 

Bijvoorbeeld bij emotionele verwerkingsproblematiek, het 

bewegingsonderwijs en verbetering van de fijne motoriek.”

Sport en Vrije tijd

Tenslotte heeft het Kindcentrum stappen gezet als het om 

sport en vrije tijd gaat. “We weten allemaal hoe belang-

rijk sport en een leuke vrijetijdsbesteding zijn voor de 

ontwikkeling van een kind”, geeft Nicole van der Donk 

aan. “Maar de drempel om deel te nemen aan reguliere 

clubs is voor veel kinderen met een beperking nog altijd 

hoog. En soms is gewoon niet helder welke sport- en 

vrijetijdsactiviteit een kind kan uitvoeren of in hoeverre 

een activiteit haalbaar is. Bij ons vernieuwde loket Sport 

en Vrije Tijd kunnen álle kinderen en jongeren met een 

fysieke beperking of gezondheidsprobleem – dus ook 

kinderen die niet bij Adelante revalideren of naar school 

gaan - terecht voor een beweegadvies. Hierbij worden in 

korte tijd de mogelijkheden en wensen in kaart gebracht. 

Het Kindcentrum biedt in Valkenburg vervolgens allerlei 

leuke activiteiten aan, van judo en zwemmen tot een mu-

sicalgroep, leuke logeerweekenden en kookclubs. Maar 

voor veel kinderen is een vrijetijdsbesteding in Valkenburg 

vanwege de afstand van thuis géén optie. Samen gaan 

we dan op zoek naar een club of organisatie bij hen in 

de buurt waar zij hun favoriete vrijetijdsbesteding kun-

nen uitoefenen. En als het aanbod er niet is, zoeken we 

een partner die de activiteit vorm wil geven. Ons doel is 

een netwerk in Limburg te ontwikkelen waar kinderen, 

jongeren en jongvolwassenen met een beperking elkaar 

kunnen ontmoeten, kunnen sporten en samen leuke din-

gen kunnen doen. Want dat 

hoort gewoon bij een 

leuk leven!”

Tekst: Karin Theunissen
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Enkele cijfers. Sinds de lancering op 29 juni is het Kwali-

teitsvenster tot en met 7 oktober 7762 keer bezocht. De 

bezoeker blijft vervolgens gemiddeld bijna 4 minuten op 

de website: de informatie wordt dus goed gelezen en er 

wordt gemiddeld 7,3 keer doorgeklikt naar een nieuwe 

pagina met indicatoren. De belangrijkste conclusie is dan 

ook dat de bezoeker graag meer wil weten over de pres-

taties van zijn of haar revalidatiecentrum op het gebied 

van bijvoorbeeld doorligwonden, valincidenten, het werk 

van de artsen, wachttijden en patiëntervaringen. Deze 

laatste categorie wordt overigens het meest gelezen. Het 

is bovendien de categorie waarin Adelante landelijk als 

één van de besten scoort. Patiënten waarderen onze zorg 

met een 8,5! 

“Wat betreft patiëntervaringen scoren we inderdaad 

boven het landelijke gemiddelde”, nuanceert Carrol 

Terleth. “Daar zijn we natuurlijk trots op: in de ogen van 

onze patiënten doen we het goed. Op het gebied van 

bijvoorbeeld doorligwonden scoren we echter lager in 

de benchmark. Dit ‘oogt’ op het eerste gezicht negatief, 

maar deze scores hebben een reden. Adelante is één van 

de expertisecentra in ons land waar dwarslaesiepatiënten 

behandeld worden met een hoge laesie. Ook behandelen 

wij patiënten die bij andere op dwarslaesie gespecialiseer-

de centra geweigerd worden omdat zij bijvoorbeeld (nog) 

beademd moeten worden of ernstig verzwakt zijn door 

mrsa. Het risico op doorligwonden is dan automatisch 

groter. In feite zou Adelante op het gebied van decubitus 

daarom alleen met soortgelijke expertisecentra vergeleken 

moeten worden. Dat gebeurt nu nog niet.”

 

Lees de toelichting!

Ook de relatief lage scores van Adelante onder het kopje 

‘metingen’ zijn te verklaren. Carrol Terleth: “Adelante 

Deze zomer werd het ‘Kwaliteitsvenster voor Revalidatie’ geopend. Dit kwaliteitsinstrument van de 
Vereniging van Ziekenhuizen, dat ook op website van Adelante te vinden is, toont in één oogopslag hoe een 
revalidatiecentrum of -afdeling scoort op het gebied van tien indicatoren. Nog geen drie maanden online 
is het venster ruim 7500 geraadpleegd en is Adelante koploper qua aantal bezoeken. “De patiënt heeft 
duidelijk behoefte aan informatie over de kwaliteit van de zorg”, constateren bestuurder Carrol Terleth en 
kwaliteitsmedewerker Jacky Wolfs. “Maar we staan pas aan het begin van de trend om die kwaliteit open en 
transparant zichtbaar te maken.”

Kwaliteitsvenster opent zicht op zorg

Voor Adelante geldt:
‘What you see, 

is what you get!’
 

werkt als eerste revalidatiecentrum in ons land met een 

R-EPD en dit systeem is er nog niet op ingericht om snel 

ten aanzien van specifieke thema’s individuele meetge-

gevens uit de data te filteren. Je kunt dan wel aannames 

invullen, maar daar hebben wij bewust niet voor gekozen. 

Bij Adelante is het ‘what you see is what you get’: wij 

geven geen scores die wij niet met keiharde en objectieve 

meetresultaten kunnen onderbouwen! Wel adviseren wij 

de bezoeker van het Kwaliteitsvenster om ook de toelich-

ting bij de scores te lezen. Deze plaatst het resultaat in 

het juiste perspectief.”

Appels en peren

Ondanks het feit dat er bij de uitkomsten van het Kwali-

teitsvenster nog de nodige vraagtekens geplaatst kunnen 

worden, is de revalidatiesector blij met de komst van het 

instrument. “Wij geloven in openheid”, benadrukt Jacky 

Wolfs. “Aan de hand van de huidige tien indicatoren kan 

de patiënt een beeld vormen van de kwaliteit van een 

zorginstelling. Aan de sector nu de taak om het meetin-

strument verder door te ontwikkelen, zodat je niet langer 

appels met peren vergelijkt én dat je ook de uitkomsten 

inzichtelijk maakt van het revalidatieproces. Zodat de 

patiënt aan de hand van het Kwaliteitsvenster kan zien 

hoe goed de verschillende centra mensen leren lopen. Of 

hoe goed mensen bij een specifieke instelling leren om 

met een rolstoel om te gaan. Daarbij zou het ideaal zijn 

als we bij de metingen rekening houden met factoren die 

de scores kunnen beïnvloeden, zoals populatie. En dat 

we elkaar gaan controleren, want nu is het in feite nog de 

slager die zijn eigen vlees keurt. Elke stap die we als sec-

tor zetten om het Kwaliteitsvenster objectiever te maken, 

is een stap vooruit in open en transparant werken.”

Verbeterprocessen

“In de tussentijd benut Adelante de huidige gegevens uit 

het Kwaliteitsvenster voor interne verbeterprocessen”, 

besluit Carrol Terleth. “Uit onze analyse van de score op 

het gebied van doorligwonden kwam bijvoorbeeld naar 

voren dat onze wondverpleegkundige naar een andere 

organisatie was gegaan en dat haar functie niet opnieuw 

was ingevuld. Specialistische zorg blijft hier duidelijk nodig. 

Daarnaast gaat nog voor het einde van 2015 een project-

team aan de slag met het verzamelen van kwaliteitsge-

gevens uit het R-EPD, zodat Adelante de indicatoren in 

2016 kan voorzien van meer data.”

Het Kwaliteitsvenster is te vinden op www.nvz-

kwaliteitsvenster.nl of op www.adelante-zorggroep.

nl onder het kopje ‘kwaliteit en veiligheid’.

Tekst: Karin Theunissen
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In Nederland heeft inmiddels 79 procent van de zieken-

huizen een Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Deze 

raden zijn geïnspireerd op de zogenaamde Magnethos-

pitals in de Verenigde Staten, die zorg leveren van hoge 

kwaliteit en financieel gezond zijn. Ze danken hun naam 

aan de wachtlijsten van professionals die er willen werken 

en aan hun aantrekkingskracht op patiënten. Dat deze 

ziekenhuizen zo goed scoren, is mede te danken aan 

het feit dat verpleegkundigen daar de kans krijgen zich 

optimaal te ontwikkelen. Dit succesverhaal was voor 

de Nederlandse overheid jaren geleden reden om deze 

zogenaamde ‘nurse governance structure’, waarbij het 

gaat om inhoudelijk verpleegkundig leiderschap, ook naar 

Nederland te halen.

Niet serieus genomen

De revalidatiesector bleef echter tot voor kort achter bij 

deze ontwikkeling. Met de komst van de VAR is nu bij 

Adelante de kogel door de kerk. Op dinsdag 20 oktober 

werd deze raad officieel geïnstalleerd. Voorzitter en 

kartrekker is RDB-verpleegkundige Ria Birkett. Ze vertelt 

dat ze al tijdens haar laatste jaren als voorzitter van de on-

dernemingsraad met de gedachte rondliep het voorbeeld 

van de algemene ziekenhuizen in Nederland te volgen. 

“Toen ik in 2013 de OR-voorzittershamer overdroeg, ben 

ik dat idee gaan uitwerken. Ik hoorde vaker van verpleeg-

kundigen dat ze het gevoel hadden dat ze niet serieus 

werden genomen en er niet bij hoorden. Voor mij een 

reden om de meerwaarde van de verpleegkundige functie 

eens definitief binnen Adelante onder de aandacht te 

brengen.”

Al jaren had Adelante de Vakgroep Verpleging, die nu 

is overgegaan in de VAR. Volgens Birkett heeft deze 

vakgroep wel een aanzet gegeven tot professionalisering 

maar was voor een verdere ontwikkeling van het vak 

toch meer nodig. “Deze vakgroep was ook niet zo goed 

georganiseerd als de vakgroepen van de behandela-

ren. Ook was het moeilijk om al onze verpleegkundigen 

en verzorgenden - in totaal zo’n 120 werknemers met 

gezamenlijk een 24-uurs dienst - regelmatig bij elkaar te 

krijgen. Eigenlijk kwam het nooit verder dan eenmaal per 

jaar een themabijeenkomst. Bovendien sloten die thema’s 

nauwelijks aan op de ontwikkelingen binnen Adelante. 

Met een VAR dachten we die aansluiting wel te kunnen 

maken.”

Raad van bestuur enthousiast

Samen met Gerard Marinus, manager bedrijfsvoering 

volwassenenrevalidatie & arbeidsintegratie, trok Birkett de 

stoute schoenen aan. Marinus had al ervaring met een 

Adelante wil de verpleegkundige zorg naar een hoger niveau tillen door deze verder te professionaliseren. 
Om dit mogelijk te maken, is er een Verpleegkundige Adviesraad opgericht. Deze VAR bestaat uit zeven 
verpleegkundigen, afkomstig uit verschillende diagnosegroepen van Adelante. Op dinsdag 20 oktober werd 
de nieuwe raad officieel geïnstalleerd.

Verpleegkundige Advies Raad officieel geïnstalleerd

Adelante streeft naar verpleegkundig leiderschap
VAR opgedaan in het VieCuri Medisch Centrum in Venlo 

en was daarmee een geschikte compagnon om de plan-

nen verder uit te werken. Hierbij kregen ze ondersteuning 

van CC Zorgadviseurs, een extern bureau uit Woerden 

dat nauw samenwerkt met Verpleegkundigen & Verzor-

genden Nederland (V&VN). Het tweetal legde uiteindelijk 

de ideeën voor aan de raad van bestuur van Adelante. 

De VAR-voorzitter benadrukt dat er dankzij de medewer-

king en het enthousiasme van de raad van bestuur snel 

gehandeld kon worden. In zeer korte tijd kon de VAR 

worden opgericht, waarin nu zeven verpleegkundigen 

zitting hebben, afkomstig van de afdelingen stepped 

care, ATO en Cardio, dwarslaesie en de kinderrevalidatie. 

Birkett: “We nemen overigens ook de verzorgenden mee 

in ons beleid. Verder gaat het ons niet om individuele be-

langenbehartiging en evenmin om die van de afdelingen 

afzonderlijk. We werken Adelante-breed.”

Inmiddels hebben de VAR-leden trainingen gevolgd om 

het management en de raad van bestuur te kunnen 

adviseren. Birkett licht toe dat de VAR niet alleen een 

sparringpartner wil zijn voor de raad van bestuur, maar 

ook voor de teammanagers verpleging, de manager be-

drijfsvoering en de hoofdverpleegkundigen. “We hebben 

gekozen voor een groeimodel, waarbij we uiteindelijk ook 

willen deelnemen aan de ontwikkeling van het strategisch 

beleid. Bijzonder is dat de raad van bestuur ons daartoe 

al heeft uitgenodigd om tijdens de volgende sessie over 

het strategisch beleid mee te denken. Dat vinden we 

natuurlijk fantastisch.”

Regel- en administratiedruk

Tijdens de officiële installatie van de VAR gaven de leden 

uitgebreid uitleg over hun plannen. De voorzitter zegt dat 

er genoeg ideeën zijn en dat er ook voortdurend geluis-

terd zal worden naar signalen op de werkvloer om pro-

cessen te verbeteren. Daarvoor zal de raad regelmatig de 

afdelingen persoonlijk bezoeken. Voordat die rondgang 

begint, heeft de VAR volgens Birkett al enkele belangrijke 

speerpunten op de agenda staan. “Zo willen we aandacht 

besteden aan de patiëntveiligheid. Dit sluit mooi aan op 

de koers die Adelante al heeft gekozen. Verder richten we 

onze pijlen op de regel- en administratiedruk waarmee de 

zorg wordt geconfronteerd. Ook onze verpleegkundigen 

lopen daar tegenaan. Wij gaan daar kritisch naar kijken 

om adviezen te geven ter verbetering. Ons derde speer-

punt is de functiedifferentiatie. We hebben verschillende 

niveaus van verpleging en verzorging, maar die lopen 

nu teveel door elkaar heen. We willen dat de kwaliteiten 

van ieder niveau optimaal worden benut. Zo kunnen we 

bijdragen aan de beste zorg die we als Adelante willen 

bieden.”

Tekst: John Ekkelboom



Adelante beknopt!
Verpleegkundige kindzorg zeker gesteld

Op 1 januari 2016 neemt Adelante locatie Kerkrade van 

ZigZagzorg Zuid over. Zigzagzorg is een gespecialiseerd 

kinderdagverblijf in Kerkrade voor kinderen van 0-4 jaar 

met een (chronische) ziekte of beperking. 

Deze kinderen hebben tijdens de opvang (intensieve) zorg 

nodig. ZigZagzorg heeft locaties in Amsterdam, Hoorn en 

Kerkrade. 

ZigZagzorg Zuid en Adelante zetten deze stap samen 

om de kleinschalige intensieve zorg en opvang voor 

kleine kinderen in Zuid-Limburg zeker te stellen voor de 

toekomst. De overname past uitstekend in onze produc-

tenportfolio en vormt een mooie aanvulling op onze eigen 

intensieve kindzorg (IKZ) in Valkenburg. De stap lijkt mis-

schien een hele verandering, maar voor de kinderen en 

hun ouders verandert er eigenlijk niet veel. De zorg en het 

team van het medisch kinderdagverblijf blijven hetzelfde. 

Alle teamleden van ZigZagzorg Zuid zijn met ingang van 

2016 in dienst van Adelante. 

De gespecialiseerde opvang die Adelante overneemt, 

wordt organisatorisch gepositioneerd binnen het organi-

satieonderdeel Kinderen in het team Verblijf & Klinische 

Zorg.

Rob Smeets 13de op wereldranglijst!

Expertscape heeft een lijst gepubliceerd van experts op 

het gebied van rugpijn. Rob Smeets, hoogleraar revali-

datiegeneeskunde en manager Adelante Kenniscentrum 

staat op nummer 13 op de lijst van rugpijnonderzoekers 

over de hele wereld en is ook meteen de eerste van de 

Universiteit Maastricht. 

Groot animo voor mini-symposia Adelante Arbeid

De reacties op het eerste symposium in april waren, 

zonder uitzondering, zeer positief. Twee zaken kwamen 

steeds terug, namelijk de deskundigheid en de passie 

waarmee de Adelante sprekers praten over hun vakge-

bied.

Het mini-symposium werd daarom 4 november opnieuw 

georganiseerd op aanvraag van de NVvA (Nederlandse 

Vereniging van Arbeidsdeskundigen), ook aansluitend 

bij een eerder het stuk in de ADvisie: de comeback van 

arbeidsrevalidatie. Het programma is gericht op arbeid 

binnen de revalidatie.

Adelante op symposium voor Kindzorg

Adelante stond met een stand op het symposium “Net 

dat beetje extra” in Goirle. Een symposium voor iedereen 

die een ziek kind nét wat meer wil bieden. 

Het symposium is ontstaan uit een samenwerking tussen 

Mappa Mondo en Kids2care Zuid-Nederland en MedKid. 

De slogan van het symposium sluit zeker aan bij onze 

filosofie/ visie! Ook wij willen het zieke kind nét dat beetje 

meer bieden. 

Uitreiking KFA Revalidatieprijs 2015

Met gepaste trots mocht Adelante de tweede prijs in 

ontvangst nemen voor het FitCare4U programma tijdens 

de uitreiking van de KFA revalidatieprijs 2015. 

Adelante schaft vier handbikes aan!

Onze voorzitter van de Raad van Bestuur, Jean-Paul 

Essers, ontving uit handen van Boy Swachten, voorzitter 

Stichting Promotie Gehandicaptensport Nederland, een 

cheque van 14.000,- euro. Met dit geweldige bedrag kan 

Adelante vier nieuwe handbikes aanschaffen en daarmee 

een begin maken met het opstarten van een handbikever-

eniging voor jongeren en volwassenen met een dwarslae-

sie of beenamputatie. 

Door integratie van gehandicaptensport binnen de 

reguliere sportbonden is de SPGN feitelijk overbodig 

geworden. Zij besloot daarom met de resterende gelden 

organisaties te ondersteunen die op een verantwoorde 

manier binnen de gehandicaptensport actief zijn. Adelante 

was er daar één van.

Adelante op Gezondheidsbeurs Maastricht en 

Zorgbeurs Kerkrade

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober 2015 was Adelante 

aanwezig met een stand op de Gezondheidsbeurs in 

Maastricht en op zaterdag 17 oktober op de Zorgbeurs 

in Kerkrade. Adelante informeerde de bezoeker over o.a. 

gehoor, taal- en spraakproblemen, sport & bewegen, am-

bulante begeleiding, woontraining, revalidatie na kanker, 

herstellen na een beroerte en klinische zorg kinderen.

Hersenletsel Advies Team         

Maar al te vaak komt het voor dat mensen met niet-

aangeboren hersenletsel, ook na revalidatie, hier later 

alsnog nieuwe of verdere gevolgen van ondervinden. Ze 

lopen thuis of op hun werk vast door de veranderingen 

in denken, gedrag en belastbaarheid. In veel gevallen 

worden deze klachten niet automatisch gelinkt aan het 

hersenletsel van een tijd geleden.

Voor artsen die patiënten hebben die vastlopen nadat 

opgelopen hersenletsel biedt het Hersenletsel Advies 

Team van Adelante uitkomst. Via het formulier op onze 

website https://www.adelante-zorggroep.nl/nl/cliënt-

aanmelden/digitaal-aanmeldingsformulier/ kunt u uw 

patiënt aanmelden voor een consult bij ons team (aan-

melding onder diagnose ‘neurologie’). Een revalidatiearts, 

psycholoog en maatschappelijk werker gaan dan een 

dagdeel met uw patiënt in gesprek en formuleren na een 

teamoverleg binnen een week een behandeladvies met 

eventueel vervolgtraject.

Adelante hoopt artsen en vooral hun patiënten tegemoet 

te komen met dit stukje zorgverlening. Voor aanvullende 

informatie en vragen kunt u contact opnemen met ons 

patiëntenservicebureau via 045 528 22 22.
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Sporten en bewegen is voor iedereen belangrijk. Voor 

mensen met een beperking is het nog eens extra belang-

rijk het ook op een veilige manier te doen. Onderzoek 

naar sportmogelijkheden voor iemand met een beperking 

vraagt specifieke expertise. “Bij Adelante hebben we 

meerdere professionals onder één dak en nu dus ook 

sportartsen”, aldus Jeroen Offermans, teammanager 

Adelante sport & bewegen. “Daardoor kunnen we onze 

deskundigheid op het gebied van sporten en bewegen 

combineren met ons inzicht in de beperkingen van de 

doelgroep.” 

“Net als goede voeding is voldoende van de juiste bewe-

ging een voorwaarde om zo gezond mogelijk te blijven of 

te worden”, vertelt sportarts Paul Grandjean. “Doordat wij 

kennis hebben van de ziekte, beperking of blessure die 

iemand heeft, kunnen wij hierin persoonlijk adviseren. Het 

is mooi te zien dat, dankzij de juiste training, ook kleine 

verbeteringen grote positieve effecten kunnen hebben op 

gezondheid en kwaliteit van leven.”

Naast consulten kunnen mensen met een beperking 

ook voor diverse sportmedische onderzoeken of een 

verplichte sportkeuring bij Adelante terecht. Grandjean: 

“We zien een toename van het aantal mensen met een 

beperking dat wil deelnemen aan sportieve evenementen. 

Zij hebben vaak meer kans op het krijgen van blessures 

en zijn vaak minder belastbaar dan andere sporters. Het 

is dan in het belang van de cliënt om professioneel onder-

zocht en geadviseerd te worden voor een  verantwoorde 

deelname.” 

Inmiddels is de overheid ook meer en meer overtuigd 

geraakt van het nut van sporten en bewegen. Grandjean: 

“Sinds een jaar is sportgeneeskunde officieel een nieuw 

specialisme en vanaf januari 2016 wordt een deel van de 

sportgeneeskundige zorg in het basispakket opgenomen.” 

“Daar zijn we natuurlijk heel blij mee”, vult Offermans aan. 

“Hoe lager de drempel om te gaan sporten en bewegen 

des te beter. En voor mensen met een beperking bete-

kent het vaak nog meer dan sporten alleen. Ze doen weer 

mee in de samenleving.”

Dit najaar is Adelante in samenwerking met gecertificeerde sportartsen van Orbis Sport in Hoensbroek 
gestart met het Sport Medisch Centrum. Daar kunnen mensen met een ziekte, beperking of blessure terecht 
voor professionele consulten, behandelingen, sportmedische onderzoeken, verplichte sportkeuringen en 
sportmedische begeleiding.

Adelante sport medisch centrum

Een mooie combinatie 
van sportgeneeskunde 
en revalidatiezorg

Tekst: Anne van der Linden
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In het beddenhuis zijn drie verpleegafdelingen klaar; 

de drie overige afdelingen volgen nu snel. In oktober 

verhuisde afdeling 6 naar de transitieafdeling op niveau 2. 

Volgens de planning zijn de werkzaamheden hier uiterlijk 

februari 2016 klaar. Eerder nog, rond Kerst, wordt ook 

afdeling 5 opgeleverd. Dan start als laatste de verbou-

wing van afdeling 1. Eind mei zijn alle verpleegafdelingen 

gerenoveerd en voldoet het volledige beddenhuis aan het 

nieuwe concept waarvoor Adelante heeft gekozen. Onze 

zorgomgeving is dan een ‘healing environment’ waarin de 

inrichting, het licht, het kleurgebruik en het geluid in het 

teken staan van een voorspoedig herstel. De zorgomge-

ving is duurzaam op het gebied van energieverbruik en 

milieu. Ook voldoen de afdelingen aan de criteria van het 

nieuwe werken.

Mooi!
In het hoofdgebouw zijn de nieuwe entree met het patiën-

tenservicebureau en restaurant De Oase al een tijdje klaar 

en volop in gebruik. Iets verderop in de centrale hal wordt 

nog hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe liften en 

het trappenhuis. Rond mei zullen deze werkzaamheden 

klaar zijn. Aan de andere kant van het hoofdgebouw 

vordert de afwerking van de nieuwe loopbrug tussen het 

hoofdgebouw en het bestuurcentrum; deze gaat rond de 

Kerst open voor medewerkers én cliënten. Na de winter 

start tenslotte de facelift van de buitengevels van het 

beddenhuis. Het exterieur wordt dan uitgepast aan de 

frisse en volgens velen ook mooie, nieuwe uitstraling van 

Adelante, zoals die al te zien is bij het bestuurscentrum en 

Audiologie & communicatie. 

Behandelplein
In het hoofdgebouw draait momenteel de bouw van het 

nieuwe behandelplein op volle toeren. Deze werkzaamhe-

den raken het hart van onze zorg en worden om overlast 

voor cliënten en medewerkers te beperken in acht fasen 

uitgevoerd. De renovatie van de poliklinieken is zo goed 

als klaar. Op dit moment wordt er gewerkt aan de bouw 

van de nieuwe oefen- en behandelruimtes. In de tussen-

tijd revalideren de cliënten van de verschillende afdelingen 

op verschillende alternatieve locaties en op sommige 

plaatsen zelfs in de trappenhuizen en op de gangen. In 

feite bereiden cliënten en behandelaren zich zo al improvi-

serend voor op de nieuwe aanpak van het behandelplein. 

Het proces van herstel naar participatie wordt hier straks 

op een zo natuurlijk mogelijke manier vormgegeven. 

Met in het hart van het behandelplein een “huis” waarin 

dagelijkse activiteiten, zoals koken en traplopen, worden 

geoefend. Eind mei 2016 wordt het nieuwe behandelplein 

in gebruik genomen.

Zwembad en sporthal
Vorige maand is de sporthal opgeleverd en ook de 

zwembaden zijn zo goed als klaar. Eind december 

worden zowel het nieuwe 25 meterbad als het nieuwe 

therapiebad gevuld. Daarna heeft het water minstens één 

maand nodig om de juiste kwaliteit te bereiken. Zodra 

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 nadert op steeds meer locaties de finale fase. Het beddenhuis 
is alweer een etage verder. De sporthal is bijna klaar. En in Valkenburg is deze maand de nieuwe 
school geopend. Alleen in Hoensbroek wordt nog flink verbouwd. Hier zal het zware werk rond de 
komende zomer verleden tijd zijn. Wat staat er nog op het programma…

Nog een klein jaartje. Dan is alles klaar!
de waterkwaliteit gegarandeerd kan worden, opent het 

nieuwe zwembad zijn deuren voor revalidanten en spor-

ters. Het oude zwembad wordt t.z.t. gesloopt, om plaats 

te maken voor het park waarin meerdere sportvoorzie-

ningen worden opgenomen, zoals een handbikecircuit en 

een tennisbaan.

Feestelijke opening Valkenburg
Op 13 november is in Valkenburg de school feestelijk 

heropend. De (ver)nieuwbouw is hier helemaal klaar. De 

nieuwe hoofdentree met zijn centrale balie en restaurant 

is volop in gebruik. De klassen zijn gerenoveerd. De be-

handelkamers en wachtruimtes zijn vernieuwd. En er zijn 

nieuwe kantoren en (flex)werkplekken ingericht. Voor wie 

de oude situatie niet kent, lijkt het alsof er een gloednieuw 

gebouw is gerealiseerd. Het hergebruik van de bestaande 

gebouwen in combinatie met renovatie en uitbreiding 

heeft dan ook goed uitgepakt en levert een toegankelijke 

duurzame en multifunctionele locatie voor zorg en on-

derwijs op. Open, licht, vrolijk én op de toekomst gericht. 

Medewerkers, ouders maar vooral ook de kinderen zijn 

erg tevreden. 

Nieuwsgierig? 
U bent van harte welkom om zaterdag 12 maart 2016 

een kijkje te komen nemen tijdens de open dag van 

Adelante in Valkenburg.

Wethouder Bert Dauven van 
de gemeente Valkenburg a/d 
Geul en gedeputeerde van de 
provincie Marleen van Rijns-
bergen tijdens de opening in 
Valkenburg vrijdag 13 november.



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

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 1.100 professionals van Adelante zijn werkzaam in Limburg en Noord-

Brabant. Daarnaast is Adelante actief in de poliklinieken van ziekenhuizen en in de 

ambulante begeleiding.


