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Voorwoord

De eindstreep van de (ver)nieuwbouw op de verschillende 

locaties van Adelante is in zicht. We zijn tevreden over het 

proces tot nu toe. Natuurlijk zijn er hier en daar aanloop-

problemen. Maar medewerkers en patiënten zijn overwe-

gend erg positief. Onze gebouwen ondersteunen de zorg 

die we willen bieden, en het is mooi als dat optimaal lukt. 

Het is aan onze professionals - op welke locatie we ook 

actief zijn - excellente zorg en onderwijs te bieden en 

daarmee voortdurend te blijven aansluiten op de vraag van 

cliënt en verwijzer. In deze Adelante Actueel komt hiervan 

een aantal voorbeelden langs. 

Als één van de drie klinische revalidatiecentra biedt 

Adelante cardiorevalidatie: de combinatie van nieuwe 

ontwikkelingen in de cardiologie, toenemende vergrijzing 

en sneller ontslag uit het ziekenhuis maakt dat er steeds 

nieuwe vragen op ons afkomen. 

Ook met ons nieuwe aanbod van intensieve verpleegkun-

dige kindzorg spelen we in op vragen uit onze omgeving. 

In de regio ontbrak de schakel tussen het ziekenhuis en 

de zorg thuis: kinderen lang in het ziekenhuis laten omdat 

ze nog 24 uur per dag toezicht nodig hebben vonden we 

onwenselijk. Daarom bieden we sinds vorig jaar intensieve 

kindzorg. Dit aanbod wordt nu uitgebreid met dagopvang 

voor kinderen van 0 tot 4 jaar, die vanwege gezondheids-

problemen niet terecht kunnen in de reguliere opvang.

Een andere nieuwe zorgvraag die op ons afkwam was die 

van volwassenen met dyslexie: de deskundigheid hiervoor 

hebben we al in huis omdat we al veel op dat gebied 

deden voor kinderen. 

Dat in de revalidatiezorg zorg geleverd wordt vanuit ver-

schillende disciplines is bij de meeste mensen wel bekend: 

dat we ook werken met verpleegkundige specialisten en 

physician assistants is minder bekend. Daarom in dit num-

mer aandacht voor de rol van de verpleegkundig specialist 

in de revalidatie. Nauw samenwerkend met de revalida-

tiearts wordt de taakinvulling passend gemaakt bij de situa-

tie: vooral basismedische zorg zoals op de NAH-afdeling, 

of in het nazorgtraject bij de dwarslaesieafdeling. 

Net als veel collega-zorginstellingen heeft Adelante de 

eerste ervaringen opgedaan met het inkopen van zorg door 

gemeenten; dat is nog een zoektocht van beide kanten, zo 

blijkt. Complex doordat elke gemeente een eigen manier 

heeft; gelukkig werken 18 gemeenten waarmee we in het 

kader van de jeugdzorg zaken doen, wel goed samen. In 

elk geval noodzaakt deze ontwikkeling ons om onze toege-

voegde waarde te laten zien. 

De ‘moduleboom’ van ons Kindcentrum helpt ons om op 

een systematische manier de bouwstenen in kaart te bren-

gen die we inzetten voor het behandelplan van elk kind. 

Tenslotte kom ik terug op de nieuwbouw: met de ver-

nieuwing van de entree hebben we ook de gastvrouwen 

geïntroduceerd: een doorslaand succes. Want naast 

excellente zorg is het o zo belangrijk dat patiënten in 

een moeilijke fase van hun leven hier gastvrij worden 

ontvangen. 

Ik wens u veel leesplezier!

Jean-Paul Essers,

voorzitter raad van bestuur
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Petra Kuijpers kwam bij Adelante in beeld nadat de lan-

delijke multidisciplinaire richtlijn hartrevalidatie werd gepu-

bliceerd. Zij was co-projectleider bij het opstellen van die 

nieuwe richtlijn. “Ik werd gevraagd om te solliciteren voor 

een parttime aanstelling en werd aangenomen. Naast 

mijn werk als cardioloog bij het MUMC had ik erg veel zin 

om bij Adelante in een team aan de slag te gaan. Samen 

uitstekende cardiologische revalidatiezorg waarborgen is 

in deze tijden een enorme uitdaging. De wereld is veran-

derd. Financiering is veranderd. Behandeling en zorg zijn 

complexer geworden. Mensen worden ouder en hebben 

daardoor vaak nog andere aandoeningen en hartpatiën-

ten worden veel sneller uit het ziekenhuis ontslagen dan 

vroeger. Daar spelen wij zowel klinisch als poliklinisch 

multidisciplinair op in.”

Adelante is één van de drie klinische revalidatiecentra 

in Nederland waar cardiorevalidatie wordt aangeboden. 

Bewezen is dat patiënten dankzij hartrevalidatie fitter zijn, 

een beter humeur hebben, gezonder gaan leven, betere 

kwaliteit van leven hebben, sneller hun werk hervatten 

en een lagere kans hebben opnieuw hartproblemen te 

krijgen. Dit is niet alleen positief voor de patiënten, maar 

drukt ook de kosten in de gezondheidszorg. Steeds meer 

specialisten, artsen, therapeuten en verpleegkundigen 

zijn zich daarvan bewust en verwijzen door naar Adelante. 

Naast aandacht voor de fysieke klachten van hartpatiën-

ten heeft het cardioteam van Adelante veel aandacht voor 

de psychische aspecten. Kuijpers: “Tijdens mijn studie 

cardiologie bracht mijn opleider professor Wellens mij in 

contact met een psychiater die mijn copromotor werd 

in mijn onderzoek naar de rol van paniek, depressie en 

angst bij klachten van pijn op de borst. Het komt vaak 

voor dat die pijn wordt veroorzaakt door angst of somber-

heid en niet door hartproblemen. Dat zou echt nog veel 

meer erkend moeten worden. Ook patiënten die wel 

hartklachten hebben, kennen vaak psychische problemen. 

Ze zijn soms bang om te bewegen of hebben de angst 

dat het hart hen weer in de steek zal laten. Wij helpen ze 

bij het overwinnen van die angsten en proberen ze te cor-

rigeren in hun gedrag. Daarbij kijken we voortdurend naar 

wat iedere patiënt specifiek nodig heeft.”

Wat het cardioteam van Adelante ook nooit uit het oog 

verliest, zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen als 

het om hartziekten gaat. “Daar zijn we ons zeer bewust 

van”, vertelt Kuijpers. “Vrouwen ervaren pijn anders, 

Tekst: Anne van der LindenCardiorevalidatie bij Adelante

Met de komst van cardioloog Petra Kuijpers in 2011 had het cardioteam van 
Adelante er sinds een tijd weer een vaste hartspecialist bij. Het complete team 
cardiorevalidatie is vervolgens gezamenlijk een nieuw zorgprogramma gaan schrijven. 
Daarin is onder andere extra oog voor zowel cardiale als psychische klachten bij 
hartproblemen en voor het verschil tussen mannen en vrouwen met hartklachten. 
Bovendien staat de patiënt altijd centraal.

Integrale aanpak, 
genderspecifiek, 
patiënt centraal
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hebben andere klachten en verwerkingsmechanismen 

dan mannen. Daar houden we zeker rekening mee in 

onze diagnose, trainingsvormen en medicatie.” Of er nog 

uitdagingen in de toekomst liggen? “Zeker, we kunnen 

nog veel winnen op het gebied van nazorg en onze zie-

kenhuisverlengde zorg blijft altijd voor verbetering vatbaar. 

Met ons heldere zorgprogramma als uitgangspunt gaan 

we de toekomst kritisch maar met vertrouwen tegemoet. 

En met ons nieuwe behandelplein, de nieuwe lichte 

ruimtes en de prachtige groene omgeving bevinden onze 

patiënten zich binnenkort in een ‘healing environment’, 

een helende omgeving die herstel absoluut bevordert.

ICD en werk
Als mensen hier komen revalideren waarom daarin dan 

niet meteen de relatie tussen hartklacht en werkhervatting 

meenemen? Het leek ergotherapeuten Yvonne Curfs en 

Kim Orbons inderdaad een logische stap om naast hulp-

vragen op het gebied van mobiliteit, zelfzorg, huishouden, 

tijdsbesteding ook hulpvragen over werk in kaart te bren-

gen. Gevolg is dat deze therapeuten van cardiorevalidatie 

bij Adelante de afgelopen jaren expertise hebben opge-

bouwd, zeker waar het gaat om patiënten met een inwen-

dige defibrillator (ICD). “De meeste patiënten moeten weer 

vertrouwen krijgen in hun eigen lijf”, aldus Yvonne en Kim. 

“Als compleet team van artsen, physician assistant, fysio-

therapeuten, psycholoog, bewegingsagogen, verpleging, 

diëtisten en maatschappelijk werk gaan we aan de slag 

met onze patiënten om hen weer zo goed mogelijk terug 

te laten keren in de maatschappij. We geven gedoseerd 

verschillende therapieprikkels verspreid over de dag. We 

leren ze zelf voelen wat hun lichaam en geest allemaal 

nog kan en geven inzicht in hun energetische belastbaar-

heid. De therapie is voor een groot deel in groepsverband 

waarin mensen van elkaar leren en volgens de principes 

van de cognitieve gedragstherapie door de fysiotherapie 

gecoached worden in hun lichamelijke belastbaarheid. 

Doel is dat patiënten thuis gaan toepassen wat ze hier in 

een ’veilige’ omgeving hebben geleerd.”

“Bij patiënten die een ICD geïmplanteerd hebben gekre-

gen, is het nog eens een verhaal apart”, zeggen Yvonne 

en Kim. “Deze ‘slimme pacemaker’ kan behoorlijke gevol-

gen hebben voor het doen en laten van patiënten. Denk 

alleen al aan autorijden. Dat is de eerste paar maanden 

verboden en daarna mag niet meer met groot rijbewijs 

gereden worden. Dat heeft dus grote consequenties voor 

onder andere bus- en vrachtwagenchauffeurs. Een ICD 

kan ook gevoelig zijn voor bijvoorbeeld een magnetische 

veld of elektrische impulsen, wat weer gevolgen heeft als 

je bijvoorbeeld lasser van beroep bent. Het is daarom van 

groot belang dat mensen vóór plaatsing van een ICD in 

het implantatiecentrum goed uitgelegd krijgen wat even-

tuele gevolgen voor hun persoonlijke situatie zijn.” 

“Tijdens de revalidatie hier bij Adelante brengen wij de 

lichamelijke en mentale mogelijkheden en beperkingen 

van de patiënt in kaart. Samen met de patiënt starten en 

ondersteunen we een tijdig overleg met alle betrokken 

partijen zoals de implantatiecardioloog, ICD-verpleegkun-

digen, bedrijfsartsen, ICD-technici, fabrikanten en werkge-

vers. Hierdoor ontstaat voor iedereen een eenduidig beeld 

over het revalidatietraject, de start, opbouw, inhoud van 

de werkhervatting en onderlinge taakverdeling. Ons eigen 

cardioteam werkt samen met betrokken partijen aan de 

weg terug naar werk voor mensen met een ICD.”       

Physician assistant
De afdeling hartrevalidatie bij Adelante mag zich rijk prij-

zen met een physician assistant (PA). Haar naam is San-

dra Schoonewille. Zij is de spil in het cardioteam en een 

constante factor, vertellen haar collega’s. Sandra werkte 

al jaren als fysiotherapeut bij Adelante, maar wilde zich 

op een gegeven moment gaan verdiepen. “Ik heb altijd 

al belangstelling gehad in medisch technisch werk. Toen 

de post HBO-opleiding tot PA voorbijkwam, zag ik dat als 

een mooie uitdaging. Ik koos cardiologie als specialisme 

en na tweeëneenhalf jaar opleiding heb ik in maart 2015 

mijn diploma gehaald. Sindsdien heb ik deze superleuke 

functie bij het cardioteam van Adelante.”

De officiële omschrijving van een PA is als volgt: de phy-

sician assistant is een functie op masterniveau die in de 

medische zorgpraktijk structureel continuïteit, kwaliteit en 

laagdrempelige zorg brengt. De PA ondersteunt de arts 

door zelfstandig medische taken uit te oefenen. Sandra 

geeft daar natuurlijk verder nog een stukje persoonlijke 

invulling aan. “Ik werk nauw samen met de cardioloog, 

stafarts en revalidatiearts, heb korte lijntjes met de overige 

teamleden en neem de minder complexe medische 

handelingen over van de artsen. Zij kunnen dan meer tijd 

besteden aan patiënten met complexe zorgvragen. Het 

is wel belangrijk dat het klikt tussen mij en de artsen. Zij 

moeten vertrouwen hebben in wat ik doe en kan. Voor 

de patiënt moet het ook duidelijk zijn wie ik ben, wat ik 

doe en wanneer ze een beroep op me kunnen doen. 

Naast bijvoorbeeld het voorschrijven van medicatie of 

het beoordelen van bloeduitslagen, loop ik onder andere 

met een arts dagelijks medische visites, geef ik leiding 

aan poliklinisch en klinisch multidisciplinair overleg, geef 

ik medische groepsvoorlichting, overleg ik regelmatig 

met verwijzers of andere zorgverleners en voer ik voort-

gangsgesprekken met patiënten en hun familie. Het is de 

veelzijdigheid van de doelgroep en de samenwerking in 

het team die dit werk zo aantrekkelijk maken.”

“Ik heb mezelf weer teruggevonden”
Twintig jaar en tien ablaties verder heeft Guido Verkerk nog steeds last van boezemfibrilleren. Na de tiende, een cryo-

ablatie, besloot hij te gaan revalideren bij Adelante. Hoe het zover heeft kunnen komen? “Ik heb eigenlijk al vanaf mijn 

twintigste last van hartritmestoornissen. Op zich kun je daar honderd mee worden, alleen het gaat wel ook om kwaliteit 

van leven. Vroeger sportte ik veel, maar dat ging steeds minder. Ik had last van vermoeidheid en een conditie van nul. 

Dat frustreerde mij enorm dus liet ik mij overhalen tot een ablatie. Bij die ingreep blokkeert de arts de elektrische prikkels 

in het hart die het ritme verstoren. Resultaat bleef uit, ook na de tiende keer. Domme pech, want anderen hebben er 

vaak wel baat bij. Omdat ik zoveel aan conditie had ingeleverd en thuis niet in een zwart gat wilde vallen, besloot ik te 

gaan revalideren bij Adelante. Een half jaar na de laatste ingreep, kreeg ik mijn eerste intakes. Vervolgens ben ik met het 

programma gestart. Drie keer in de week bewegen, maar ook veel praten. Dat bewegen ging goed, mijn conditie ging 

vlot vooruit. Mentaal kreeg ik opeens een flinke tik. Ik kreeg zware paniekaanvallen en zag achter iedere boom een beer. 

Wat was ik toen blij met het cardioteam van Adelante. Ze hebben me heel goed opgevangen en zijn niet bang om de 

discussie aan te gaan. Ze hebben me geprikkeld, gestimuleerd en gecorrigeerd. Ze zijn persoonlijk betrokken en geven 

me het gevoel dat ik ertoe doe. Bij Adelante staat kwaliteit bovenaan. Ik kreeg de kans weer iets op te bouwen en heb 

inmiddels mijn mentale rust terug. Ik kan weer genieten. Ik ben ook voorzichtig weer twee uur per dag begonnen met 

mijn werk als onderwijzer op een basisschool. Ik was mezelf kwijtgeraakt, maar heb mezelf weer teruggevonden. Mede 

dankzij Adelante!” 



8 9

Tekst: Karin Theunissen

De beide managers bij respectievelijk Adelante kinder-

revalidatie, speciaal onderwijs & wonen en het Taalteam 

Zuid van Adelante audiologie & communicatie zien de 

voordelen van de nieuwe zorg: er ligt meer verantwoor-

delijkheid bij de burger zelf en via de gemeenten kan veel 

ondersteuning dichter bij de burger en meer op maat 

worden georganiseerd. De organisatie van dit maatwerk 

blijkt in de praktijk echter complex omdat elke gemeente 

haar eigen koers volgt. “De zorg die onder de Jeugdwet 

valt wordt gelukkig wel centraal via de gemeente Maas-

tricht voor 18 gemeenten in Zuid-Limburg ingekocht”, legt 

Nicole van der Donk uit. “De Wmo regelt elke gemeente 

afzonderlijk. Sommige gemeenten kopen de ondersteu-

ning zelf in, andere hebben voor bijvoorbeeld Beschermd 

Wonen toch een onderlinge samenwerking afgesproken. 

De gemeenten zoeken hier zelf ook nog hun weg in. 

Daarnaast werken enkele gemeenten met arrangemen-

ten, terwijl andere gemeenten tot een bepaald ‘plafond’ 

de uurprijs financieren. 

Wij hebben intussen een rapportage ontwikkeld waarmee 

wij onze budgetten per gemeente goed in de gaten kun-

nen houden, zodat wij aan de bel kunnen trekken als wij 

in een gemeente het ‘plafond’ dreigen te overschrijden. 

Zonder plafondverhoging wordt de zorg anders niet meer 

gefinancierd.”

Drempel

Monique Christophe ervaart een soortgelijke problema-

tiek. “Waar ik vóór 2015 met enkele landelijk opererende 

ziektekostenverzekeraars aan tafel zat om de zorg voor 

kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie te orga-

niseren, voer ik nu overleg met ruim 90 verschillende 

gemeenten in Limburg en Oost-Brabant”, vertelt zij. “De 

zorg voor ernstige enkelvoudige dyslexie wordt namelijk 

niet centraal ingekocht. Met acht regio’s zijn wel afspra-

ken gemaakt over de tarieven, verder moeten we het hele 

traject vanaf het regelen van de beschikking tot en met de 

facturatie met elke gemeente afzonderlijk regelen. En he-

laas vult elke gemeente deze route inhoudelijk en adminis-

tratief anders in. Dat vraagt de nodige flexibiliteit van onze 

backoffice. Ook was het wennen dat onze medewerkers 

binnen de nieuwe Jeugdwet ineens samen met de profes-

sionals in het Jeugdteam volgens de standaardprocedure 

van ‘Een gezin, Een Plan’ moesten werken, terwijl dit voor 

de behandeling van dyslexie totaal niet relevant is. Dat 

hebben wij snel kunnen veranderen, om de drempel naar 

onze zorg laag te houden.”

Het is wennen in het nieuwe sociale domein

De meerwaarde van 
Adelante voor de BV 
Nederland

Een kwestie van wennen

“Alle partijen moeten hun weg nog zoeken in het nieuwe 

sociale domein”, vervolgt Nicole van der Donk. “Daarbij is 

het erg druk bij de poort van de zorg. Wij moeten in deze 

nieuwe context duidelijk zichtbaar maken wat wij voor 

de gemeenten kunnen betekenen en welke waarde onze 

producten hebben voor de BV Nederland op korte én 

lange termijn. Want zeker als het gaat om het verhogen 

van de participatiegraad van mensen met een chronische 

ziekte of lichamelijke beperking kan Adelante het verschil 

maken. Zie bijvoorbeeld het woontrainen waarin jongeren 

werken aan zelfstandigheid. Deze meerwaarde moeten 

wij laten zien binnen de gemeentelijke netwerken, zodat 

niet alleen de inkopers maar ook de verwijzers ons feilloos 

weten te vinden.”

Monique Christophe sluit zich bij haar collega aan: 

“Iedereen kent Adelante vanuit de revalidatiezorg. Op het 

gebied van ernstige enkelvoudige dyslexie zijn wij een 

kleinere en onbekendere speler, maar wel een specialist 

die conform het protocol Dyslexie Diagnose en Behande-

ling 2.0. met louter gecertificeerde dyslexiespecialisten 

werkt. Deze kwaliteit zie je vergeleken met onze concur-

rentie terug in een prijsverschil. De ene gemeente beseft 

hoe belangrijk een adequate aanpak van dyslexie is, om 

eventuele problemen in de verdere ontwikkeling van het 

kind te voorkomen. De andere gemeente ziet dyslexie als 

sluitpost. De een vindt de prijs doorslaggevend, de ander 

kiest voor kwaliteit. Zo verschillend zijn onze contacten 

op dit moment. Aan ons de taak om ons motto ‘haal het 

beste uit jezelf’ over te dragen aan ál onze relaties binnen 

het nieuwe sociale domein.”

Sinds 2015 worden specifieke zorgproducten voor kinderen met bijvoorbeeld ernstige enkelvou-
dige dyslexie, persoonlijke- of groepsbegeleiding en woontrainen gefinancierd door de nieuwe 
Jeugdwet en de Wmo. Verantwoordelijk voor de uitvoering van deze voorzieningen zijn de ge-
meenten; verwijzers zijn de vele sociale wijkteams. Intussen zijn we ruim een jaar verder en wordt 
duidelijk welke impact de nieuwe zorgstructuur heeft op het werk van Adelante. Kort samengevat 
is het er nog niet gemakkelijker op geworden. “Samen met de gemeenten zoeken we de beste 
route om de zorg voor onze cliënten zo goed mogelijk te organiseren”, aldus Nicole van der Donk 
en Monique Christophe.

Één jeugdhulp voor Zuid-Limburg
De 18 gemeenten in Zuid-Limburg hebben ervoor 

gekozen om de jeugdhulp centraal via de gemeente 

Maastricht in te kopen. Dit geldt zowel voor de 

specialistische verblijfszorg als de specialistische 

ambulante jeugdhulp. Inkoper Martijn Visser legt uit 

waarom deze keuze is gemaakt. “Om te beginnen wil-

len de gemeenten een efficiencyslag maken. Niet elke 

gemeente hoeft het wiel nu zelf uit te vinden”, vertelt 

hij. “Maar veel essentiëler is dat je via een centrale 

organisatie samen met de zorgaanbieders expertise 

opbouwt, die ten goede komt aan de hulp voor de 

cliënt. Wij zitten regelmatig met de aanbieders aan 

tafel om de inhoud van de jeugdhulp af te stemmen. 

Samen zorgen wij ervoor dat alle expertise die nodig is 

om jeugd, jongeren en gezinnen in Zuid-Limburg goed 

te kunnen bedienen, aanwezig en bereikbaar is. Dat 

is het allerbelangrijkste. In de tussentijd maken we de 

gewenste efficiencyslag. Zo zijn we afgestapt van het 

diffuse aanbod aan zorgproducten en codes. Het hele 

domein is hierdoor momenteel flink in beweging. Door 

de producten onder te brengen in arrangementen wil-

len we de zorg uiteindelijk niet alleen voor de gemeen-

ten maar ook voor de cliënt én de zorgaanbieders zelf 

overzichtelijker maken.”
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Tekst: Karin Theunissen

Op de afdeling dwarslaesie houdt de verpleegkundig specialist zich vooral bezig met de zorg van 
de patiënt na ontslag uit de revalidatiekliniek. Terwijl de verpleegkundig specialist van de afdeling 
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) de meer routinematige medische taken uit handen neemt van 
de revalidatiearts. Één functie, twee takenpakketten! Toch is er een gemene deler: op beide afde-
lingen vormen de revalidatiearts en de verpleegkundig specialist een sterk team: “We vullen elkaar 
perfect aan en weten precies wat we aan elkaar hebben.”

Korte lijnen

“Zodra de patiënt klaar is met zijn revalidatie en weet 

hoe hij of zij met zijn dwarslaesie moet omgaan, kom 

ik in beeld”, vult Conny aan. “Ik voer het eindgesprek 

en bespreek daarin het nazorgtraject en de controles: 

deze voeren de revalidatiearts en ik om toerbeurt uit. Ik 

registreer daarnaast alle gegevens van de patiënt in de 

Nederlandse dataset voor de Dwarslaesie Organisatie 

Nederland. Maar vooral ben ik aanspreekpunt voor de 

patiënt als er thuis complicaties optreden op het gebied 

van bijvoorbeeld decubitus, blaas- of darmproblemen. Zo 

nodig bezoek ik de patiënt thuis en bekijk dan samen met 

eventueel thuiszorg, huisarts of mantelzorg welke zorg of 

interventie nodig is. Verder zorg ik voor korte lijnen met de 

plastisch chirurg en uroloog en natuurlijk ook tussen de 

patiënt en het revalidatiecentrum. Zo profiteert de patiënt 

ook thuis van onze specialistische zorg en neemt de kans 

van slagen van een succesvolle revalidatie toe.”

Verpleegkundig specialisten van grote waarde
 
voor topexcellente revalidatiezorg 

Samen een sterk team

De taakherschikking vormt de basis van de invulling van 

de functie van indertijd ‘nurse practitioner’, nu ver-

pleegkundig specialist, Peggy Storms. Zij rondde haar 

tweejarige masteropleiding aan Zuyd Hogeschool af in 

2013 en werkt op de afdeling Hersenletsel nauw samen 

met revalidatiearts Wip Bakx. “Wij hebben ervoor gekozen 

dat de verpleegkundig specialist op onze afdeling de 

meer routinematige werkzaamheden overneemt van de 

revalidatiearts”, licht hij toe. “Deze rolverdeling garandeert 

continuïteit van de zorg voor de patiënten en biedt de 

revalidatiearts en ook de artsen in opleiding meer ruimte 

om zich te richten op de specialistische aspecten van de 

zorg.”

Brug

“De taakverdeling is helder”, vult Peggy aan. “Naast 

de terugkerende basis-medische zorgtaken doe ik de 

intake van nieuwe patiënten. Ik zit de multidisciplinaire 

teamvergaderingen voor en ik voer het eindgesprek 

met de patiënt en volg de patiënt ook daarna tijdens de 

dagopname. Het voordeel van deze centrale positie op de 

afdeling is dat ik een brug kan slaan tussen het werk van 

de verpleging en dat van de artsen. Artsen in opleiding en 

coassistenten die normaliter de routinematige werkzaam-

heden van de artsen overnemen, komen en gaan. Sinds 

ik deze taken uitvoer is er altijd iemand op de afdeling 

volledig op de hoogte van de status van een patiënt, en 

dat werkt voor iedereen prettiger.”

Peggy heeft zich daarnaast gespecialiseerd in de toepas-

sing van vrijheidsbeperkende maatregelen; een ‘hot item’ 

in de zorg van patiënten met hersenletsel. “Er is een pro-

tocol dat aangeeft welke stappen je moet doorlopen om 

vrijheidsbeperkende maatregelen te mogen toepassen als 

een patiënt onrustig is en wegloopgedrag vertoont. Ik zie 

erop toe dat dit protocol op onze afdeling strikt wordt ge-

volgd en fungeer steeds vaker ook als vraagbaak over dit 

onderwerp voor andere afdelingen.” Wip Bakx: “Dit is het 

mooie van specialisatie. Door kennis en kunde te delen 

profiteert heel Adelante van het werk van onze specialis-

ten. Het enige nadeel is dat door deze afdelingsoverstij-

gende specialisatie op de afdeling zelf minder tijd overblijft 

voor de uitvoering van de routinematige werkzaamheden. 

Hiervoor zouden we dan een tweede verpleegkundig 

specialist moeten opleiden.”

Extramurale zorg

Op de afdeling dwarslaesie vormen revalidatiearts Anke 

Verlouw en verpleegkundig specialist Conny Overdulve 

een hecht team. Conny behaalde haar master in 2008. “Ik 

ben als revalidatiearts eerste aanspreekpunt en verant-

woordelijk voor de zorg van de dwarslaesiepatiënt vanaf 

de verwijzing naar Adelante”, licht Anke Verlouw toe. “Een 

groot verschil met de meeste andere patiëntgroepen bij 

Adelante is echter dat patiënten met een dwarslaesie na 

hun revalidatie vaker last krijgen van complicaties. De 

meeste patiënten blijven daarom hun leven lang onder 

controle van het revalidatiecentrum. Veel patiënten geven 

aan dat zij na hun ontslag bij Adelante, waar zij omringd 

worden door specialistische kennis, in een ‘gat’ vallen. Bij 

reguliere zorgorganisaties ontbreekt deze kennis op het 

gebied van dwarslaesie en dat is natuurlijk niet vreemd - 

het aantal patiënten is laag. De afdeling dwarslaesie heeft 

er daarom voor gekozen om vanuit de revalidatiekliniek 

een brug te slaan naar de extramurale zorg, door de 

verpleegkundig specialist onder andere in te zetten voor 

verbetering van de begeleiding van de patiënt thuis.”
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Sinds 1 januari 2016 kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar bij Adelante Contigo terecht voor verpleeg-
kundige dagopvang: als de ouders werken of als zij even tijd nodig hebben om bij te komen van 
de zorg voor hun kind. Dit gespecialiseerde verpleegkundig kinderdagverblijf op de grens tussen 
Heerlen en Kerkrade vormt een mooie aanvulling op de intensieve kindzorg die Adelante al langer 
en 24/7 in Valkenburg aanbiedt. De winst is voor het kind dat lekker met andere kinderen kan 
(leren) spelen en toch de zorg krijgt die het nodig heeft!

Ook dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Adelante Contigo 
biedt verpleegkundige
kindzorg en dagopvang

Maar allereerst Contigo...? Joan van Dokkum, de hoofd-

verpleegkundige van het verpleegkundig kinderdagverblijf 

legt graag uit wat de naam betekent. “Want hij komt niet 

uit de lucht vallen”, lacht zij. “Waar Adelante Spaans is 

voor ‘vooruit’, vult Contigo Adelante’s motto aan met de 

toevoeging ‘samen met jou’. En jou, dat zijn de kinderen 

zelf, de ouders en eventuele broertjes en zusjes. Samen 

zetten we in de veilige omgeving van Contigo en vooral 

ook spelenderwijs, zoals dat bij deze leeftijdsfase hoort, 

stapjes vooruit.”

Nieuwe schakel

Contigo maakt deel uit van de intensieve kindzorg die 

Adelante sinds 2014 aanbiedt in Valkenburg a/d Geul. 

Adelante is één van de negen centra verspreid over heel 

Nederland voor intensieve verpleegkundige zorg en res-

pijtzorg voor kinderen. “In Valkenburg bieden wij al langer 

klinische revalidatiezorg aan op afdeling De Valkhorst”, 

legt Dominique Huveneers, hoofdverpleegkundige bij 

Adelante, uit. “Wij hebben ons aanbod uitgebreid naar 

specialistische verpleegkundige zorg om de ontbrekende 

schakel in onze regio in te vullen tussen de zorg voor 

chronisch zieke kinderen of kinderen die herstellen na 

een operatie of trauma in het ziekenhuis en de zorg thuis. 

Omdat deze kinderen behalve specialistische begeleiding 

vaak ook 24 uur toezicht nodig hebben, bleven zij vaak 

langer dan noodzakelijk in het ziekenhuis. Of ze moes-

ten naar huis terwijl het thuisfront daar nog niet klaar 

voor was. Contigo blijkt een ideale tussenstop. Ouders 

vinden er 24/7 specialistische medische begeleiding voor 

hun kind. Tegelijk leren ze in een rustige omgeving de 

vaardigheden die nodig zijn om zelf thuis voor hun kind te 

zorgen.”

Even de handen vrij

Met de komst van Contigo Kerkrade breidt Adelante de 

intensieve kindzorg nóg een stap verder uit met verpleeg-

kundige dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit 

kinderdagverblijf bevindt zich op de locatie van het vroe-

gere ZigZagZorg Zuid in Kerkrade. Het ZigZagteam maakt 

nu deel uit van Adelante. “Bij Contigo vangen wij kinderen 

op die op verwijzing van bijvoorbeeld de kinderarts tijdelijk 

of langdurig vanwege hun gezondheidsproblemen niet 

terecht kunnen in de reguliere opvang”, geeft Joan van 

Dokkum aan. “Omdat ze voeding krijgen via een sonde, 

een monitor hebben of een infuus hebben met medicatie. 

Omdat ze longproblemen, een hartafwijking of epilepsie 

hebben of omdat ze zware diabetes hebben, om enkele

voorbeelden te noemen. Om de ouders die vaak be-

hoorlijk onder druk staan een beetje tegemoet te komen, 

vangen wij daarnaast ook broertjes en zusjes op. De 

ouders kunnen hierdoor ondanks de zware zorg voor hun 

kind toch deelnemen aan het maatschappelijke leven. Of 

ze vinden even de ruimte op adem te komen, waardoor 

ze de zorg beter volhouden. In ieder geval zijn zij even vrij, 

want hun kind is bij Contigo in veilige handen.”

Intensieve zorg op maat

Om elk kind bij Contigo zorg op maat te kunnen bieden, 

telt het kinderdagverblijf twee kleinschalige groepen: één 

voor 0- tot 2-jarigen en één voor 2- tot 4-jarigen. “In feite 

draaien wij gewoon het reguliere kinderopvangprogram-

ma”, vertelt Joan van Dokkum. “We spelen, eten fruit, de 

kleintjes slapen, we doen ontwikkelingsactiviteiten met 

de groep en individueel, en regelmatig organiseren we 

een leuk uitje, zoals een wandeling op de hei of we gaan 

naar de bibliotheek in de Kinderboekenweek. De kinderen 

hebben vooral veel plezier. In de tussentijd bieden wij hen 

de verpleegkundige zorg die zij nodig hebben. Met elk 

kind werken we individueel aan zijn of haar doelen. Zo 

krijgt de een logopedie of pre-logopedie om te leren eten 

en drinken, de ander krijgt fysio- of ergotherapie. Het fijne 

is dat al deze therapeuten naar het kind toekomen om 

samen oefeningen te doen. Spelenderwijs, omdat dát nu 

eenmaal het beste leert. En mochten de ouders naast de 

dagopvang ook in de avonduren of in het weekend een 

keertje moeilijk zitten, dan kunnen wij hen ook helpen: bij 

Contigo in Valkenburg biedt Adelante alle dagen van het 

jaar 24/7 respijtzorg!”
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Hoewel Nederland een welvarend en ontwikkeld land 

is, is ongeveer 12% van de bevolking laaggeletterd. In 

Parkstad ligt dat percentage zelfs op 16%. Monique 

Krings, logopedist/master dyslexiespecialist bij Adelante 

audiologie & communicatie, komt dat probleem vaak 

tegen op bijvoorbeeld social media. “Social media is 

toegankelijk voor alle lagen van de bevolking en voor alle 

leeftijden. Beroepsmatig kijk ik daar wel eens rond en dan 

zie ik regelmatig dat de spelling heel zwak is. Een soort 

huis-tuin-en-keukenspelling waarbij alles wordt opge-

schreven zoals het klinkt. Aan dyslexie wordt dan meestal 

niet gedacht, maar dat probleem kan wel de onderliggen-

de oorzaak zijn.” Collega en spraaktaalpatholoog Johan 

Dekelver vult aan dat zoiets de maatschappelijke kansen 

van iemand sterk kan beperken. “Zeker in deze tijd waarin 

veel belang wordt gehecht aan geletterdheid. Lees- en 

spellingsproblemen kunnen zelfs leiden tot een burn-out, 

bijvoorbeeld wanneer iemand promotie maakt en ineens 

tegen die beperkingen aanloopt.”

Herkenning

Ook tijdens hun werk worden Krings en Dekelver gecon-

fronteerd met volwassenen die moeite hebben met lezen 

en spellen. Krings licht toe dat het dan om ouders gaat 

van kinderen die voor datzelfde probleem in behande-

ling zijn. “Als die ouders onze vragenlijsten invullen, letten 

we daar goed op. Dyslexie is in veel gevallen erfelijk. De 

ouders hebben dan bijvoorbeeld ooit de school vroegtij-

dig verlaten of zijn via de LTS op de HTS gekomen. Het 

onderliggende probleem is nooit benoemd als dyslexie, 

maar ineens is er wel herkenning wanneer hun kind de-

zelfde problemen heeft. Dan vragen de ouders ons of we 

ook iets voor hen kunnen betekenen.”

Tot voor kort kon Adelante audiologie & communicatie niet 

op die hulpvraag ingaan. De diagnostiek en behande-

ling van lees- en spellingsproblemen en die van ernstige 

enkelvoudige dyslexie was uitsluitend gericht op kinderen. 

“Alleen kinderen tot zeventien jaar behoorden tot onze 

doelgroep”, zegt Krings. “Nu gaan we ons dus ook rich-

ten op volwassenen. Voor hen kunnen we eveneens veel 

betekenen. We hebben immers de deskundigheid in huis. 

Deze nieuwe dienstverlening is nog heel pril. Psychologen 

en dyslexiespecialisten van onze afdeling Taal doen de 

intake om de lees- en spellingsproblematiek in kaart te 

brengen en de oorzaak te achterhalen.”

Andere hulpvraag

Om de lees-, spellings- en schrijfvaardigheden van 

volwassenen te beoordelen, heeft Adelante audiologie & 

communicatie een uitgebreid testprogramma. Belang-

rijke onderdelen daarvan zijn de Interactieve Dyslexietest 

Amsterdam Antwerpen (IDAA) en Gletchr voor gevorderd 

lezen en schrijven. De hulpvraag van een volwassene is 

anders dan die van een kind en daarom worden andere 

diagnostische middelen ingezet. Dekelver zegt dat kinde-

ren middenin een leerproces zitten en dat hun ouders en/

of de school zich zorgen maken en vervolgens hulp in-

schakelen. “Volwassenen hebben dat leerproces al achter 

de rug en komen meestal zelf met de hulpvraag. 

Wij kijken waar het hiaat zit en of we kunnen helpen dat 

op te vullen. We zijn nog niet zover, maar indien noodza-

kelijk willen we in de toekomst met onze cliënten op hun 

werk met de leidinggevenden overleggen over wat voor 

zo’n cliënt nodig is om goed te blijven functioneren. Dan 

kunnen wij zorg op maat bieden. Het kan zijn dat iemand 

nooit de kans heeft gekregen om te leren lezen, spellen 

en schrijven. Die persoon vergt een heel andere benade-

ring dan volwassenen die dyslectisch zijn, zoals studenten 

bij wie dat probleem nooit eerder is ontdekt.”

Een van de specialisaties van Adelante audiologie & communicatie is onderzoek en behandeling van kinderen 
met dyslexie. Echter volwassenen kunnen eveneens ernstige lees- en spellingsproblemen hebben. Daarom 
biedt Adelante audiologie & communicatie sinds kort ook hen een helpende hand. Voorlopig blijft de zorg 
beperkt tot diagnostiek en advies.

Adelante audiologie & communicatie verbreedt doelgroep

Volwassenen met dyslexie krijgen ook hulp

Hoewel kinderen bij Adelante audiologie & communicatie 

in aanmerking komen voor zowel diagnostiek en behan-

deling, zal deze zorgverlening voor volwassenen voorlopig 

beperkt blijven tot diagnostiek. Krings en Dekelver hopen 

in de toekomst het volledige pakket te kunnen aanbieden. 

Nu volgt na diagnostiek alleen een advies en zo nodig een 

doorverwijzing. De groep waarvan blijkt dat die te weinig 

onderwijs heeft genoten, kan bijvoorbeeld terecht bij een 

ROC, zoals het Arcus College. Dat biedt onderwijstra-

jecten aan voor volwassenen die laaggeletterd zijn. De 

mensen met de diagnose dyslexie worden doorverwezen 

naar remedial teachers en dyslexiespecialisten. Krings: 

“Verder attenderen we op allerlei ICT-hulpmiddelen die op 

de markt verkrijgbaar zijn voor mensen met dyslexie. Dan 

kun je denken aan softwareprogramma’s als Kurzweil en 

Sprint, DAISY-spelers die teksten voorlezen en apps die 

ingesproken teksten uitschrijven.”

Financiering

Het grote aanbod aan ICT-middelen maakt het inge-

wikkeld om tot een juiste keuze te komen. Daarom 

geeft Adelante audiologie & communicatie voor ouders, 

kinderen, leerkrachten en binnenkort ook voor volwassen 

gebruikers workshops waar alle mogelijkheden uitge-

breid aan bod komen. En samen met Zuyd Hogeschool, 

waar Dekelver en Krings gastdocenten zijn, wordt een 

systeem opgezet om de implementatie van hulpmiddelen 

binnen die school te verbeteren. Dekelver wijst erop dat 

financiering van alle zorg voor volwassenen met lees- en 

spellingsproblemen een probleem kan zijn. “De werkge-

ver, gemeente of UWV draaien op voor de kosten of de 

betrokkene moet het zelf betalen. We hopen dat de finan-

ciering niet belemmerend werkt op de toegankelijkheid 

van deze hulpvragen. Tenslotte is functioneel geletterd zijn 

van groot maatschappelijk belang.”

Tekst: John Ekkelboom

http://www.maatschappelijknetwerklimburg.nl/organisatie/abc-afdeling-limburg

http://www.lezenenschrijven.nl/ik-wil-leren

http://taalvaardig.bibliotheek.nl/laaggeletterdheid/actieplan-laaggeletterdheid.html

http://www.parkstadlimburgbibliotheken.nl/index.php?id=1012&pi=554&news_item_id=137

Extra
informatie!
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Oriëntatie
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Op het beeldscherm laten coördinator innovatie Pascalle 

van Bilsen en beleidsadviseur Peter van Essen de Modu-

leboom Adelante Kinderen zien. Het is een omvangrijke 

bruine boom met dikke takken en grote paarse, oranje 

en rode bladeren. Onderaan de boom bevindt zich een 

poortje dat volgens Van Essen de oriëntatiefase verbeeldt. 

“Die staat voor screening en oriëntatie die we aan de voor-

deur doen. De stam van de boom stelt het basispakket 

voor op het gebied van verpleegkundige zorg, onderwijs 

en opvang waar ieder kind gebruik van kan maken. De 

takken met bladeren zijn de specifieke hulpvraaggerichte 

modules voor zowel het kind als zijn omgeving. Daarbij 

gaat het om bijvoorbeeld communiceren, leren, taken 

uitvoeren, bewegen, zelfverzorgen, vrije tijd en de betrok-

kenheid en rol van ouders en school.”

Zichtbaar Resultaat

De moduleboom is een van de vruchten van het Adelan-

teproject ‘Zichtbaar Resultaat’, dat in 2011 van start is 

gegaan en waarvan projectleider Van Bilsen en Van Essen 

de kartrekkers zijn. Van Bilsen: “Het idee achter dat pro-

ject is dat we Adelantebreed elke zorg die we bieden op 

een uniforme manier in kaart brengen en zichtbaar maken. 

Voor de kinderrevalidatie staat dat nu in de steigers met 

deze moduleboom, die we samen met vertegenwoordi-

gers van alle disciplines in Valkenburg hebben opgesteld. 

Geheel nieuw is dat we hierbij revalidatie, onderwijs en 

verpleegkundige zorg hebben geïntegreerd. Dat is moge-

lijk omdat ook ons Elektronisch Patiënten Dossier voor de 

Revalidatiezorg - het R-EPD - op deze wijze is ingericht.”

Belangrijk is dat aan de moduleboom de ICF-CY (Interna-

tional Classification of Functioning, Disability and Health 

for Children en Youth) ten grondslag ligt. Daarmee is het 

volgens Van Essen mogelijk het dagelijks functioneren van 

een kind en zijn omgeving in kaart te brengen. “Het gaat 

hierbij niet zozeer om de ziekte. Als een kind met een 

spina bifida of spasticiteit hier binnenkomt, richten we ons 

op de gevolgen van zo’n ziekte. We kijken wat de patiënt 

nog wel kan en houden rekening met de hulpvraag van 

het kind en zijn omgeving. Die hulpvraag vullen we met 

de gewenste modules in. Het is dus maatwerk. Deze 

benadering sluit naadloos aan op het ICF-CY-model.”

Diagnoseoverstijgend

De structuur van de moduleboom is medio 

vorig jaar opgesteld, waarna de inhoud 

van de oriëntatie- en basismodules 

zijn beschreven en opgenomen in 

de R-EPD. Van Bilsen zegt dat 

de medewerkers van onderwijs, 

revalidatie en verpleging al 

zijn geïnstrueerd en hiermee 

werken. “Dit jaar volgt 

het beschrijven van de 

gekleurde blaadjes van 

de boom: de hulpvraag-

gerichte modules. Met 

dit model zetten we 

het functioneren en de 

mogelijkheden van het 

kind op de voorgrond 

en minder de diagnose. 

Natuurlijk breng je de 

onderliggende problemen 

in kaart, maar vervolgens 

richten we ons op de 

doelen en de hulpvraag van 

kind en ouders.”

Adelante is volop bezig met het transparanter maken van de zorg die zij aanbiedt. Dit heeft 
geleid tot de komst van de nieuwe Moduleboom Adelante Kinderen. Deze bestaat uit modules 
die als bouwstenen fungeren voor het zorgprogramma van ieder individueel kind. Revalidatie, 
onderwijs en verpleegkundige zorg zijn hierin volledig geïntegreerd.

Kinderrevalidatie, onderwijs en 
verpleegkundige zorg geïntegreerd

Moduleboom maakt 
zorg transparant

Tekst: John Ekkelboom

Sinds afgelopen jaar worden bezoekers van Adelante in Hoensbroek welkom geheten door een 
gastvrouw. Van ‘s ochtends vroeg tot in de avond staan Cindy, Patricia en Nelly klaar in de centrale 
hal: om mensen de weg te wijzen, te woord te staan of om ervoor te zorgen dat de bezoeker wordt 
opgehaald. Na een klein uur plaats te hebben genomen achter hun centraal gelegen balie pal te-
genover de toegangsdeuren is één ding helder: hier heb je géén seconde rust! “Heerlijk toch”, zegt 
gastvrouw Nelly Vankan.

Het is een komen en gaan van cliënten, bezoekers, col-

lega’s, leveranciers, noem maar op in de vernieuwde hal 

van Adelante. Terwijl mensen wachten op hun volgende 

afspraak of op hun vervoer, een kopje koffie drinken in de 

Oase of de krant uitpluizen aan de grote leestafel, passe-

ren vrijwel continu nieuwe bezoekers de schuifdeuren. De 

een oogt vol zelfvertrouwen, de ander kijkt zoekend rond. 

“Je ziet het meteen”, wijst Nelly Vankan, “de een weet 

precies waar hij naartoe moet, de ander stapt een onbe-

kende wereld binnen. Wij proberen direct oogcontact te 

maken met iedereen die bij Adelante binnenkomt, met 

name met de mensen die enigszins aarzelend over de 

drempel komen. Want vermoedelijk is het de eerste keer 

dat die persoon Adelante bezoekt. Dan sta je vaak voor 

een spannende tijd en is het fijn als iemand je met een 

vriendelijk woord geruststelt en over de drempel helpt. En 

als het nodig is, roepen wij een vrijwilliger op om de cliënt 

naar zijn afspraak te begeleiden. Je ziet de spanning dan 

van de mensen afglijden.”

Goed op de hoogte

De functie van gastvrouw is misschien wel nieuw bij 

Adelante, de gastvrouwen zelf zijn dat niet. Patricia 

Melchers was jarenlang actief als portier, Cindy Schiffelers 

kent de organisatie vanuit haar vorige functie bij het faci-

litair bedrijf. Nelly werkte hiervoor tien jaar in kinderdag-

verblijf De Bereboot. “Dat wij Adelante zo goed kennen, 

komt ons als gastvouw goed van pas”, vervolgt Nelly. “Wij 

weten bijna altijd waar iedereen in het gebouw zit en als 

dat door een verhuizing even niet duidelijk is, weten wij 

wie wij kunnen bellen om de bezoeker toch verder te kun-

nen helpen. Ook onze centrale plek in de hal is praktisch: 

we werken nauw samen met de portiers en hebben een 

kort lijntje met het team van het patiëntenservicebureau. 

Elke verandering komt zo snel bij ons terecht en daar 

kunnen wij weer rekening mee houden bij de ontvangst 

en het doorverwijzen van onze cliënten. Maar minstens 

zo prettig is dat wij vanachter onze zeer zichtbare desk 

haast automatisch contact hebben met de bezoekers. De 

drempel is hierdoor laag. En ook met onze collega’s is een 

praatje zo gemaakt. Dat is precies wat wij nastreven: niet 

alleen onze bezoekers, ook onze collega’s en leveranciers 

krijgen bij Adelante een gastvrije ontvangst.”

Een kwestie van service

Nelly vertelt honderduit over haar werk. In de tussentijd 

houdt zij een cliënt in de gaten die in de hal al een tijdje 

op zijn taxi wacht. Ze besluit op de man af te stappen: 

zijn vervoer is te laat en als de taxi nog langer op zich laat 

wachten, mist hij zijn volgende afspraak. Paniek maakt 

zich langzaam van hem meester. Een telefoontje van Nelly 

is echter voldoende; de taxi is nu écht onderweg. “Ik 

vind het erg waardevol dat ik onze cliënten op dergelijke 

lastige momenten kan helpen”, geeft zij aan. “Ik zie elke 

dag zoveel mensen voorbij komen met allemaal een 

bijzonder verhaal. Ik besef heel goed dat ik morgen net zo 

goed degene kan zijn die hier als cliënt over de drempel 

komt. Hoe wil ik dan ontvangen worden? Juist, met een 

vriendelijk woord en een hartelijk gebaar. Wat wij doen is 

niet veel, puur een kwestie van service. Maar het gebaar 

wordt wel erg gewaardeerd. Veel cliënten vertellen ons 

later hoe blij ze waren met onze woorden en betrokken-

heid. De gastvrijheid van Adelante zullen ze nooit meer 

vergeten.”

Adelante zorgt voor een warm welkom

  Goedendag, 
kan ik u helpen?

Tekst: Karin Theunissen
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In het beddenhuis is de verbouwing van de laatste 

verpleegafdeling gestart. Aan afdeling 1 wordt nog hard 

gewerkt, op de overige verpleegafdelingen worden de 

komende maanden de laatste puntjes op de i gezet. 

Eind mei kan de renovatie van het beddenhuis afgerond 

worden. Dan zijn op elke verdieping ook de centrale hal 

en het trappenhuis klaar.

Sport kunstzinnig verbeeld
In het sportgezondheidscentrum zijn de nieuwe sport-

hal en de beide zwembaden klaar. De multifunctionele 

sporthal kan in één eenvoudige handomdraai omgetoverd 

worden in twee kleinere velden of één groot sport-

veld. Iets verderop bevinden het therapiebad en het 25 

meterbad zich voor het eerst sinds de geschiedenis van 

Adelante onder één dak bij elkaar. Rond het ter perse 

gaan van deze Adelante Actueel worden hier de laatste 

werkzaamheden verricht aan onder meer de vloer van 

het therapiebad, de kleedkamers en de douches. Saillant 

detail: Een 42 meter lange graffiti in de hal naar het spor-

tieve gedeelte van Adelante laat zien welke sporten je zoal 

bij Adelante kunt beoefenen. Ga gerust eens kijken naar 

deze immense kunstzinnige verbeelding van de Heerlense 

graffitikunstenaar James Jetlag (zie foto).

Werken aan participatie
In het hoofdgebouw bereikt de bouw van het nieuwe be-

handelplein zijn finale fase. De renovatie van de poliklinie-

ken is klaar en de nieuwe behandel- en oefenruimtes zijn 

eveneens bouwkundig opgeleverd. De komende maan-

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 eindstreep is in zicht. In Valkenburg is het vernieuwde Adelante Kinderen op 13 november 2015 
geopend en hebben we tijdens de open dag op 12 maart zo’n 800 bezoekers mogen ontvangen. 
Kinderen, ouders en team zijn intussen gewend aan de nieuwe omgeving. Medio juni zijn volgens 
de huidige planning ook in Hoensbroek alle bouwwerkzaamheden afgerond. Half september staat 
hier de officiële opening op het programma. Echter geen spannende wedstrijd zonder eindsprint! 
Deze is dan ook op verschillende plekken in Hoensbroek ingezet. Hier volgt een overzicht.

De eindsprint is ingezet!
den staat vooral nog de inrichting van het behandelplein 

op het programma. Een hele klus, want het ‘hart’ van dit 

nieuwe behandelcentrum wordt ingericht als een ‘huis’ 

waarin de revalidant zich in de laatste fase van zijn reva-

lidatie praktijkgericht kan voorbereiden op het uitoefenen 

van dagelijkse activiteiten in en rond het huis, zoals koken, 

douchen, traplopen én zelfs autorijden. Het proces van 

herstel naar participatie wordt zo op een heel natuurlijke 

wijze vormgegeven. Medio mei is het plein klaar.

Interdisciplinair
De opening van het nieuwe behandelplein markeert een 

belangrijke mijlpaal bij Adelante. De begeleiding van het 

revalidatietraject vanaf het herstel in een individuele, rus-

tige omgeving naar participatie in het hart van het behan-

delplein, vereist een nieuwe manier van werken. Waar het 

tot nu toe gewoon was dat de revalidant zijn behandelaar 

opzocht in een van de behandelzalen, gebeurt dit nu 

precies andersom: de behandelaar werkt mobiel en richt 

zijn zorg rond de cliënt in op het behandelplein. Op dit 

moment ligt een inventarisatie klaar van alle instrumenten 

en communicatiemiddelen die nodig zijn om dit nieuwe, 

mobiele werken mogelijk te maken. 

In Valkenburg is de flexibele werkwijze al aardig ingebur-

gerd. Op de diverse leerpleinen en flexplekken worden 

medewerkers vanuit verschillende invalshoeken gestimu-

leerd om elkaar op te zoeken en dwarsverbanden te rea-

liseren die de interdisciplinaire ondersteuning van het kind 

ten goede komt. En waar het kind in het verleden nog uit 

de klas werd gehaald voor therapie, zoekt de therapeut 

het kind nu op om hem of haar in de eigen omgeving te 

behandelen: onderwijs en revalidatie gaan hier hand in 

hand. Sinds november is het vernieuwde gebouw in Val-

kenburg volledig in gebruik. Na een eerste kennismaking 

zijn intussen nog enkele verbeterpunten uitgevoerd. Zo is 

er een oplossing gerealiseerd voor de doorstroming van 

koude lucht door met name de multifunctionele ruimtes. 

En er zijn enkele spreekkamers toegevoegd aan de flex-

plekken voor kort overleg en het voeren van intensievere 

(telefoon)gesprekken. 

Adelante

Benoeming prof.dr.G.M.Rommers

Per 1 maart 2016 is Prof. dr. G.M. Rommers, revalidatiearts 

Adelante afdeling Revalidatiegeneeskunde MUMC+ aan de 

Universiteit Maastricht benoemd tot buitengewoon hoogleraar 

revalidatiegeneeskunde in het bijzonder medisch onderwijs.

Clemens Rommers is in Nederland de enige die in zijn porte-

feuille revalidatie en medisch onderwijs combineert. Hij gaat 

zich bezighouden met revalidatiegeneeskundig onderwijs, met 

de ontwikkeling van een nieuwe portfolio voor de vervolgoplei-

ding tot revalidatiearts en met de opzet van een landelijk net-

werk voor onderwijs revalidatiegeneeskunde aan de medische 

faculteiten. De oratie volgt later dit jaar.

Afspraken Laurentius Ziekenhuis over 

CVA Stepped Care Unit

Net zoals met andere ziekenhuizen in Zuid- en Midden-

Limburg zijn inmiddels ook met de revalidatieafdeling en de 

afdeling neurologie van het Laurentius Ziekenhuis Roermond 

afspraken gemaakt over de doorverwijzing van CVA patiënten 

richting CVA Stepped Care Unit bij Adelante in Hoensbroek.

Concreet betekent dit dat met ingang van 1 maart 2016 

patiënten die een hersenbloeding of herseninfarct hebben 

gehad en door het Laurentius Ziekenhuis worden doorver-

wezen richting Adelante, kunnen rekenen op een versnelde 

opnameprocedure.

Tinnitusbehandeling Adelante binnenkort ook in Venlo

Ongeveer 3 tot 5 procent van de Nederlandse bevolking 

heeft last van tinnitus (oorsuizen), waarvan een groot deel 

in een ernstige vorm. Het is vaak niet bekend dat het een 

behandelbaar probleem is. Een zoektocht naar hulp leidt vaak 

tot langdurige verwijstrajecten. Adelante heeft hiervoor een 

effectief behandelprotocol ontwikkeld: de gespecialiseerde 

stepped-care tinnitus behandeling. 

Om nog meer mensen in hun omgeving te helpen met dit 

probleem start Adelante in Venlo daarom ook met een tinnitus-

behandelprogramma in de eerste fase. Op locatie Hoensbroek 

biedt Adelante het volledige programma, stap 1 en stap 2.

Therapeutisch speelgoed

In januari 2015 hebben Eugene Rameckers en Rob Smeets 

van de vakgroep revalidatiegeneeskunde meegedaan aan de 

Zweit Veur Leid actie voor het project therapeutisch speel-

goed. Dit project heeft als doel de kinderen met arm hand 

problemen meer mogelijkheden te geven om belangrijke 

dagelijkse activiteiten te oefenen in de therapie en thuissituatie. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van serious gaming. Met het 

gerealiseerde budget is door Noosdesign een prototype ont-

wikkeld en getoetst bij kinderen. Hierbij kunnen ze het gebruik 

van een mes oefenen.

beknopt!



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.


