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Adelante kijkt terug op een goed jaar in vele opzichten. 2015 was dynamisch. Maar het was 

ook een mooi jaar, waarin wij belangrijke stappen hebben gezet. Een aantal daarvan ziet u 

terug in dit jaarbeeld. Aan de hand van twaalf thema’s die samengaan met twaalf persoonlijke 

portretten ziet u hoe wij inspelen op de vele ontwikkelingen in onze omgeving en wat wij met 

onze inzet bereiken. Het zijn mooie woorden van cliënten en medewerkers over telkens een 

aspect van onze expertise. Een aspect waarmee wij het verschil maken in het leven van veel 

mensen. Daar mogen wij trots op zijn.

Adelante verandert. Simpelweg omdat onze omgeving verandert, andere eisen stelt aan ons 

werk en wij niet stil (willen) blijven staan. De oplettende lezer herkent onze strategische 

 ambities in dit boekje. De schakel tussen care/cure en arbeidsparticipatie. De ambulantisering 

van onze zorg en onderwijs. Het streven naar ketensamenwerking om behandelingen 

 doelmatiger te maken. De behoefte om onze kwaliteit meetbaar en zichtbaar te maken voor 

stakeholders en cliënten. Onze voorliefde voor vooruitgang, vernieuwing en innovatie.  

En de urgentie om onze onderzoekslijnen te versterken in het belang van onze patiëntenzorg. 

Al deze takken van sport maken van 2015 een boeiend jaar in alle opzichten.

Ik wens u veel leesplezier,

Jean-Paul Essers, 

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur
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De hartrevalidatie 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 naar Adelante. Naast aandacht voor de fysieke klachten 

van hartpatiënten heeft het cardioteam van Adelante veel aandacht voor de  psychische 

aspecten.

Tijdens de revalidatie brengen we lichamelijke en mentale mogelijkheden en beperkingen 

van de patiënt in kaart. Samen met de patiënt starten en bevorderen we een tijdig 

overleg met alle betrokken partijen zoals bijvoorbeeld de ziekenhuizen, bedrijfsartsen 

en werkgevers.

Genderspecifieke aanpak
Het Adelante cardioteam is zich bewust van de verschillen tussen mannen en vrouwen 

als het om hartziekten gaat. Vrouwen ervaren pijn anders, hebben andere klachten en 

verwerkingsmechanismen dan mannen. Na jarenlange ervaring wordt hiermee rekening 

gehouden bij de diagnose, trainingsvormen en medicatie. 

Hartrevalidatie en werk
Als mensen bij Adelante revalideren wordt er ook gekeken naar de veranderingen in  

hun leef- en werkomgeving. De meeste hartrevalidanten moeten weer vertrouwen 

krijgen in hun eigen lijf. Als compleet team van artsen, physician assistent, fysiothera-

peuten, psycholoog,  bewegingsagogen, ergotherapeuten, verpleging, diëtisten en 

maatschappelijk werk gaan we aan de slag met onze patiënten om hen zo optimaal en 

zelfstandig mogelijk in de maatschappij te laten participeren.

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. 

Specialistische
hartrevalidatie
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‘Ik heb eigenlijk al vanaf mijn twintigste last 
van hartritmestoornissen. Ik had last van 

vermoeidheid en een conditie van nul. Omdat 
ik niet in een zwart gat wilde vallen, besloot 
ik te gaan revalideren bij Adelante. 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. 
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. Ik kreeg de kans weer iets 

op te bouwen en heb inmiddels mijn mentale 
rust terug. Ik ben ook voorzichtig weer 

begonnen met mijn werk als onderwijzer op een 
basisschool. Ik was mezelf kwijtgeraakt, maar 

heb mezelf weer teruggevonden. Mede dankzij 
Adelante!’

Guido Verkerk

Guido Verkerk
cliënt hartrevalidatie
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In 2015 verandert de omgeving van Adelante Arbeid bijna 180 graden van koers:  

de Participatiewet, forse bezuinigingen, een snel veranderende markt, veeleisende 

 opdrachtgevers en steeds mondiger wordende klanten vragen om een herbezinning  

op de taken en werkwijze van Adelante Arbeid. 

Adelante Arbeid beschikt over een uitgebalanceerde mix van instrumenten en diensten 

die bijdragen aan het voorkomen van uitval, een succesvolle re-integratie en duurzame 

inzetbaarheid. Deze mix steunt op drie pijlers. Zo biedt Adelante een specialistisch 

palet assessments om in een kort tijdsbestek de belastbaarheid van een medewerker 

te onderzoeken en te vertalen naar functionele arbeidsmogelijkheden. Onder de titel 

Vroege Interventie zet Adelante op het snijvlak van arbeid en (revalidatie)zorg passende 

multidisciplinaire interventies in om een medewerker die uitvalt of dreigt uit te vallen 

terug te leiden naar werk. Bij de derde pijler, het functioneel arbeidsadvies, is de focus 

gericht op de passendheid of het passend maken van de functie of werkplek.

Arbeid nieuwe stijl
Het marktonderzoek dat Adelante Arbeid in 2015 uitvoert, onderstreept dat de mix 

van producten en diensten die wij aanbieden uniek is in Limburg en Oost-Brabant. Dat 

geldt eveneens voor het netwerk op het gebied van revalidatie en re-integratie. Wat 

verandert er dan? Dat is de wijze waarop het team van Arbeid haar diensten aanbiedt: 

zichtbaarheid, klantgerichtheid en flexibiliteit worden kernwaarden. In overleg met de 

opdrachtgever zetten we vragen over de consequenties van specifieke problematiek 

bij een cliënt om in een maatwerkproduct dat voor alle betrokkenen inzicht verschaft. 

Zodat werkgever, verwijzer én cliënt snel weer vooruit kunnen.

Meebewegen met de markt

Adelante Arbeid onderzoekt in 2015 op welk vlak in het spectrum tussen ‘arbeid’ 

en ‘gezondheid’ de meeste kansen voor de toekomst liggen. Tegen het einde van 

het jaar ligt er een heldere koers en is het voltallige team zichtbaar in de markt 

van preventie, verzuim en re-integratie.
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‘Pas twee dagen na mijn ongeval kreeg ik klachten. 
Whiplash luidde de diagnose. Een klein jaar heb 

ik aan mijn herstel gewerkt. Ik ging goed vooruit 
maar eenmaal aan het werk keerden de klachten 

terug. Mijn bedrijfsarts verwees mij naar 
Adelante. Hier voelde ik mij op mijn plek.  

Het fijnste was dat de arts mij haarfijn kon 
uitleggen wat er met mij aan de hand was en 

dat ik met de juiste oefeningen zou herstellen. 
Want even leek het erop dat ik mijn werk in het 
speciaal onderwijs niet meer zou kunnen doen. 

Dat verdriet is gelukkig verleden tijd. Ik ben flink 
gaan oefenen en heb samen met mijn jobcoach 

bekeken hoe ik weer aan de slag kon gaan. Nu ben 
ik weer parttime aan het werk op school.  

Dat voelt zo heerlijk!’

Fieke Ubachs

Fieke Ubachs
cliënt Adelante Arbeid
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Adelante in Valkenburg is één van de negen gespecialiseerde centra verspreid over 

 Nederland voor intensieve verpleegkundige kindzorg en respijtzorg. Op de drempel naar 

2016 komt daar ook kinderopvang bij en krijgt dit specialistische kindcentrum de naam 

Adelante Contigo.

Terug naar het begin, want Adelante biedt in Valkenburg al jaren klinische revalidatie-

zorg aan. Het idee om deze zorg uit te breiden met intensieve verpleegkundige kind-

zorg ontstond in 2013 vanuit de visie dat Adelante álle kinderen met een gezondheids-

probleem ondersteuning op maat wil bieden. De uitbreiding voorziet in een nieuwe, 

waardevolle ‘tussenstop’ in de zorgketen. Ouders vinden bij Adelante 24/7 medische 

begeleiding voor hun kind. Tegelijk leren ze de vaardigheden die nodig zijn om zelf 

thuis voor hun kind te kunnen zorgen. En, niet minder belangrijk, het gezin krijgt in de 

rustige omgeving van Adelante ruimte om op adem te komen. 

Verpleegkundige dagopvang
In 2015 maakt Adelante plannen voor een uitbreiding van de specialistische kindzorg.  

Onder de naam Adelante Contigo start Adelante op 1 januari 2016 een verpleegkundige 

dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar nét op de grens van Heerlen en Kerkrade. 

Hiermee voorzien we in een behoefte van de ouders die vanwege het gezondheids-

probleem of de medische  begeleiding van hun kind niet terechtkunnen in de reguliere 

kinderopvang. Naast deze dagopvang vinden ouders bij Contigo in Valkenburg alle 

 dagen van het jaar en ook voor oudere kinderen 24/7 respijtzorg.

Lange tijd ontbrak er een schakel tussen de zorg voor chronisch zieke kinderen en 

kinderen die herstellen na een operatie of trauma in het ziekenhuis en de zorg thuis. 

Omdat deze kinderen naast specialistische begeleiding vaak continu 24/7 toezicht 

nodig hebben, bleven zij langer in het ziekenhuis dan nodig was. Adelante vult deze 

schakel in met intensieve verpleegkundige zorg en verpleegkundige dagopvang.

Specialistische verpleegkundige 
zorg en opvang voor kinderen 
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‘Zeven maanden na zijn geboorte merkten  
wij dat Liam belangrijke mijlpalen, zoals het 

optillen van zijn hoofdje en kruipen, niet 
haalde. Na veel onderzoek bleek hij de zeldzame 

stofwisselingsziekte Mucolipidosis type 
2/I-CELL te hebben. De ziekte komt maar  
bij 1 op de 625.000 kinderen voor en vraagt 
intensieve begeleiding. Vanwege zijn zwakke 

luchtwegstelsel hebben wij Liam lang thuis 
opgevangen. Maar wij kunnen ons mannetje geen 
groter plezier doen dan andere kinderen te zien. 
Daarom gaat hij in de zomermaanden een dag in 

de week naar Contigo. Thuis is voor Liam altijd 
hetzelfde. Bij Adelante Contigo krijgt hij andere 

prikkels en wij hebben die dag ruimte om alle 
aandacht te schenken aan Liam’s jongere broertje, 

Dex. Ons gezin is hierdoor meer in balans.’

Patrick, Harriëtte, Liam en Dex Ubaghs

Liam Ubaghs
cliëntje Adelante Contigo
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In 2015 maakt Adelante de balans op. Met 2 hoogleraren, 9 promoties, 13 lopende promotie

trajecten, gemiddeld 30 wetenschappelijke publicaties en vele onderzoeksprojecten per 

jaar maakt de intensieve samenwerking met MUMC+ zijn belofte meer dan waar. In toe

nemende mate zijn de uitkomsten van de wetenschappelijke projecten van toegevoegde 

waarde voor de revalidatiezorg.

Door zelf wetenschappelijk onderzoek te doen streeft Adelante (inter)nationaal een kop-

positie in de revalidatiezorg na. We ontwikkelen kennis om excellente en doelmatige zorg 

te kunnen leveren. We dragen de opgedane kennis ook uit, zodat niet alleen wijzelf maar 

ook anderen van onderzoek en innovatie bij Adelante kunnen leren. 

Onderzoek en innovatie
Adelante stimuleert dat talenten naast patiëntenzorg ook onderzoek doen en dat 

 professionals actief meewerken aan innovaties. Zo krijgen de landelijke implemen tatie 

van het R-EPD (Revalidatie Elektronisch Patiëntendossier), waarbij Adelante koploper-

instelling is, en de beschrijving van  behandelprogramma’s op basis van de ICF-

methodiek in 2015 een vervolg in de  implementatie van deze programma’s. Dit is een 

classificatie voor het beschrijven van het functioneren van mensen inclusief factoren 

die op dat functioneren van invloed zijn. Op termijn volgt een koppeling met daaraan 

resultaten van deze indicatoren.

Academische werkplaats
In 2015 spitst Adelante de speerpunten binnen het revalidatieonderzoek toe. Adelante 

zet versterkt in op onderzoek naar chronische pijnrevalidatie, hersenletselrevalidatie  

en arm-/handvaardigheden. Op het gebied van gehoor ontwikkelt het onderzoek-

speerpunt tinnitus en hyperacusis zich verder. En de samenwerking met MUMC+  

wordt getransformeerd naar een academische werkplaats waar wetenschap, innovatie 

en zorg nog intensiever met elkaar worden verbonden.

Koploper in revalidatiezorg

Sinds 2009 werken Adelante en MUMC+ samen in het Adelante Kenniscentrum.  

Zoals verwacht blijkt kennisontwikkeling hét instrument bij uitstek om expertise 

 evidence based door te ontwikkelen: we kunnen beter uitleggen wat wij doen,  

wat onze zorg oplevert en wat wij kunnen verbeteren. 
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‘Dankzij onderzoek weten we dat 
therapieprogramma’s in de kinderrevalidatie 

baat hebben bij een kortdurende, intensieve en 
taakspecifieke benadering. Deze praktijkgerichte 
aanpak leidt tot betere resultaten, doordat de 

kinderen de geleerde vaardigheden ook in hun 
dagelijks leven gebruiken en dus onderhouden. 

De aanpak komt daarom terug in twee 
multicenteronderzoeken die Adelante samen met 

o.a. MUMC+ verricht naar de inzet van therapieën 
voor de verbetering van arm-/handvaardigheden van 
kinderen met een cerebrale parese. ‘Co-creation at 
hand’ is hierbij vooral gericht op het motorisch 

leren met behulp van thuisoefenprogramma’s, 
terwijl ‘Task-Oriented Arm Strength Training’ 

onderzoekt in welke mate krachttraining helpt om 
betere resultaten te halen. De beide onderzoeken 

dienen hetzelfde doel: een grotere mate van 
zelfstandigheid voor kinderen met cerebrale parese 
tijdens algemene dagelijkse handelingen, spel, vrije 

tijd en op school.’
Dr. Yvonne Janssen, onderzoeker bij Adelante

Dr. Yvonne Janssen
onderzoeker bij Adelante
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Wie tijdens een concert, feest of via de koptelefoon naar harde muziek heeft geluisterd, 

kent het gevoel vast. De piep die je hoort als je na intens geluid in een rustige omgeving 

komt. Tweederde van de jongeren beseft niet dat deze piep duidt op een  overbelast 

 gehoor. Hoogste tijd dus voor actie, vinden de audiologen van Adelante. Tijd om jongeren  

te informeren over hoe zij hun gehoor beter beschermen.

Recent onderzoek geeft aan dat de helft van de jongeren na een avondje uit een vorm 

van tinnitus ervaart. Door het gehoor regelmatig en langdurig bloot te stellen aan meer 

dan 88 decibel kan de tinnitus blijvend worden. Tenzij je maatregelen treft waarmee je 

het oor weer rust gunt. Omdat voorkomen beter is dan genezen, werkt Adelante in 2015 

mee aan voorlichtingscampagnes om jongeren bewust te maken van gehoorschade.  

Met de Nationale Hoorstichting, de GGD en KNO PrevENT (een initiatief van KNO-artsen) 

lanceren we ‘Voorkom een piep in je oor!’, gericht op de groepen 7 en 8 van het basis-

onderwijs. Met de gemeente Venlo volgt de campagne ‘Neet Tuut Douf’, gericht op 

jongeren en (jong)volwassenen. 

Breed draagvlak
De campagnes zijn een mix van informatie over de werking van het gehoor en tips om 

gehoorschade te beperken. Met goede oordopjes en zo nu en dan een ‘geluidspauze’ 

bereik je al veel. Om de daad bij het woord te voegen kunnen jongeren eind 2015 

 tijdens Serious Request in Heerlen zelf testen wat het geluid uit de boxen doet met  

hun gehoor. De opbrengst van dit project is voor het goede doel.

Bewust van de PIEP!

Adelante onderzoekt en behandelt gehoorproblemen.  

Sinds 2015 richt de aanpak zich ook op voorlichting en op preventie van 

 gehoorproblemen bij kinderen, jongeren en volwassenen. 
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‘Bij de campagne ‘Neet Tuut Douf’ hebben 
wij er bewust voor gekozen om jongeren 

niet belerend toe te spreken maar hen op een 
positieve manier te informeren en tips aan te 

reiken. Zoals: let tijdens een festival op waar 
je staat, draag goede oordopjes en neem zo nu 

en dan een geluidspauze om je oren rust te 
gunnen. Tijdens RUIS, een festival in Venlo, 

hebben we de campagne gepresenteerd. Adelante 
en de GGD brengen het thema nu onder de 

aandacht bij andere gemeenten in Limburg en 
Noord-Brabant en we werken ook aan andere 
instrumenten om gehoorschade bij jongeren 
te voorkomen. Want het toenemende aantal 

jongeren dat momenteel blijvende gehoorschade 
heeft, moet dringend omlaag.’

Bart Verheijden, beleidsadviseur gezondheidszorg gemeente Venlo  

en Karen Stemkens, audioloog Adelante Venlo-Blerick

Bart Verheijden
gemeente Venlo
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Tegen het veranderende decor van Passend Onderwijs ontwikkelt de Adelante school voor 

speciaal onderwijs in Valkenburg zich tot een expertisecentrum voor zéér specialistische 

scholing en ondersteuning. Met ambulante begeleiding ondersteunt Adelante scholen en 

leerlingen in heel Limburg, in hun eigen omgeving. Het succes van deze aanpak staat of 

valt met goede samenwerking. Gelukkig is iedereen in het onderwijsveld daarvan door

drongen!

In regionale samenwerkingsverbanden bekijken de onderwijspartners hoe zij het kind 

dat vanwege fysieke, cognitieve of gedragsproblemen extra ondersteuning nodig heeft 

optimaal kunnen begeleiden. Adelante onderzoekt hiervoor samen met scholen voor 

basis- en voortgezet onderwijs aan welke specialistische diensten scholen, ouders  

en leerlingen behoefte hebben. Daar zijn producten en diensten uit voortgekomen die 

Adelante in 2015 verder ontwikkelt en vanaf het schooljaar 2015/2016 inzet, zoals o.a. 

extra ondersteuning bij het schrijfonderwijs, informatie voor ouders en leerkrachten 

over specifieke gezondheidsproblemen en een snelle screening en diagnostiek van  

de zorgvraag.  

Meerwaarde
Binnen de samenwerkingsverbanden biedt Adelante zeer specialistische ‘know how’ 

aan van diverse gezondheidsproblemen bij kinderen in combinatie met een  effectieve 

multidisciplinaire begeleiding. De aanpak van ‘één kind, één plan’ zit in  

onze genen en kan ook in de ambulante aanpak snel vertaald worden in advies of 

 ondersteuning door bijvoorbeeld een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist of  

een andere deskundige van Adelante of uit ons netwerk. Elke zorgvraag kan zo snel 

beantwoord worden met een passend en professioneel zorgaanbod.

‘Eén kind, één plan’  
zit in onze genen

‘Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Onderwijs dat 

leerlingen uitdaagt, uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun 

beperkingen’, aldus de definitie van Passend Onderwijs dat in 2015 wordt 

 ingevoerd. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best 

op hun plek zijn. Maar als het kan, gaan de kinderen naar het regulier onderwijs.
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‘In de eerste drie jaren van de basisschool 
werkte Noortje de hele winter thuis door. 

Alleen, zonder vriendjes en vriendinnetjes. 
Het risico dat zij een virus zou vangen op 

school was té groot. Alles veranderde op het 
moment dat Monique als ambulant begeleider in 
Noortjes leven kwam. Monique voelde feilloos 
aan waar Noortje in haar ontwikkeling tegenaan 
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 ons allemaal vooruit 
heeft geholpen. Noortje bereidt zich nu voor 
op het voortgezet onderwijs. Monique is ook 

bij deze grote stap haar veilige baken.’

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

Monique Heymans ondersteunt haar als ambulant begeleider op het 

Montessori Kindcentrum in Maastricht.

Noortje van Maldegem
cliënt Ambulante Begeleiding
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Bij Adelante staat de cliënt centraal. Via de Cliëntenraad en oudergeleding van de 

 Medezeggenschapsraad, persoonlijke gesprekken,  brieven, enquêtes, sociale media 

en het Kwaliteitsvenster Revalidatie onderzoeken wij op structurele wijze de ervaringen 

en behoeften van de klant. De uitkomsten van dit  onderzoek vormen de basis voor een 

 continu verbeterproces.

Soms zijn het maar kleine aanpassingen die een groot verschil maken, zoals informatie-

voorziening op het juiste moment. Een andere keer is de verbetering beter zichtbaar.  

Zo worden bezoekers van Adelante in Hoensbroek sinds 2015 welkom geheten door 

een gastvrouw. Of de verbetering is vernieuwend, zoals de nieuwe CVA Stepped Care 

Unit die hoogwaardige CVA-zorg biedt in de regio. Dit is een mooi resultaat van de 

samenwerking tussen de revalidatie van Adelante en de geriatrische verpleeghuiszorg 

van Cicero Zorggroep.

Behandel- en Leerplein
In 2015 wordt in de (ver)nieuwbouw van Adelante de ‘healing environment’ zichtbaar 

waarnaar Adelante streeft. Ook start de bouw van het Behandelplein in Hoensbroek: 

een positieve omgeving waarin het proces van herstel naar optimale participatie op een 

zo natuurlijk mogelijke manier kan plaatsvinden. Elke cliënt werkt in deze dynamische 

oefen omgeving in zijn of haar tempo aan de eigen einddoelen. Op het Leerplein in 

 Valkenburg ontmoet zorg en onderwijs elkaar, afgestemd op de leerling.

Meten = Weten
De komende jaren gaat Adelante de kwaliteit van de zorg meer meten. Door te meten 

krijgen we inzicht in onze eigen resultaten en processen en kunnen we gericht verbeter-

trajecten inzetten. Dit is nodig om te zorgen dat de producten aan de wensen en eisen 

voldoen; en te kunnen blijven concurreren in de dynamische zorgomgeving.

De markt in de zorg is volop in beweging. Adelante wil in deze dynamische 

 omgeving haar dienstverlening steeds verbeteren. Het Kwaliteitsvenster voor 

 revalidatie dat de revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen in 

2015 lanceren helpt ons daarbij. Via dit venster kan de klant de instellingen op 10 

indicatoren vergelijken. Een mooie start voor een transparantere revalidatiesector.

Klant- en servicegericht



35

‘Je ziet het meteen als iemand de hal bij Adelante 
binnenloopt. De een weet precies waar hij 

naartoe moet, de ander kijkt zoekend rond. Wij 
proberen dan direct oogcontact te maken, 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 over de 
drempel helpt en luistert naar je verhaal. Je ziet 
de spanning vaak van de mensen afglijden. Ik vind 
het waardevol dat ik onze cliënten op dergelijke 

lastige momenten kan helpen.
Het is niet veel, puur een kwestie van service. 
Maar het gebaar wordt wel gewaardeerd. Veel 

cliënten vertellen ons later hoe blij ze waren met 
onze betrokkenheid. De gastvrijheid van Adelante 

zullen ze nooit meer vergeten.’
 

Gastvrouwen (foto van links naar rechts) Cindy Schiffelers, Nelly Vankan 

en Patricia Melchers

Nelly Vankan
gastvrouw bij Adelante
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Als je dyslexie hebt, blijft elk woord een samenraapsel van letters dat telkens opnieuw 

 gevormd moet worden. Gelukkig zijn er methodes en ICThulpmiddelen die helpen om  

met dyslexie om te gaan. Kinderen die nog midden in het leerproces staan, maar ook 

 studenten en volwassenen waarbij de diagnose nooit eerder is vastgesteld, hebben hier 

baat bij. Zij krijgen met een dyslexieverklaring alsnog toegang tot effectieve hulpmiddelen.

Dyslexie kent een erfelijkheidsfactor. Veel ouders van kinderen die onderzocht worden 

op dyslexie, herkennen de problemen waar hun kind tegenaan loopt. Alleen is hun eigen 

lees- of spellingsprobleem vroeger op school nooit herkend. Volwassenen met dyslexie 

zijn hierdoor vaak laaggeletterd en laagopgeleid. Ook komt het voor dat jonge studen-

ten tijdens hun  vervolgopleiding of later in hun carrière vastlopen door problemen die 

bij nader onderzoek voort blijken te komen uit dyslexie. 

Doelgerichte diagnostiek
Om (jong)volwassenen met dyslexie vooruit te helpen heeft Adelante het onderzoeks-

programma voor lees- en spellingsvaardigheden in 2015 uitgebreid met tests voor 

(jong)volwassenen. Deze sluiten het beste aan op het leerproces van de 18-plusser.  

Mocht inderdaad de diagnose dyslexie gesteld worden, ontvangt de cliënt een 

 dyslexieverklaring en een persoonlijk advies. Dat kan variëren van coaching, het 

 gebruik van handige (voorlees)apps op smartphone of tablet of speciale software-

programma’s zoals Kurzweil, tot een verwijzing naar een ROC om een opleiding  

voor laaggeletterden te volgen.

Adelante is expertisecentrum in Limburg en Noord-Brabant voor de diagnose  

en behandeling van kinderen met lees- en spellingsproblemen en Ernstige 

 Enkelvoudige Dyslexie. Eind 2015 is Adelante ook gestart met onderzoek van 

18-plussers naar lees- en spellingsproblemen of dyslexie. 

Aandacht voor volwassenen 
met dyslexie
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‘Ik herkende de symptomen bij mijn zoon:  
hoe moeilijk hij kon lezen en op woorden kon 

komen. Toen de druk op het leren lezen toenam, 
hebben wij hem op eigen initiatief laten testen.  

De uitslag: dyslexie. De volgende bevestiging kwam 
toen ik een opleiding moest volgen vanwege een 
nieuwe baan. Mijn trainers hadden al voor een 
praktijkgerichte benadering gekozen, omdat ik 

aangaf dat ik moeite had met de verwerking van 
theorie. Om van die onzekerheid af te zijn heb ik 
mij toen ook laten testen. De uitslag: dyslexie.  
Ik ben huilend van Adelante naar huis gereden, 

omdat een vermoeden dat mijn hele leven beheerst 
heeft eindelijk werd bevestigd. Vroeger dachten ze 
dat je dom was als je niet snel kon lezen. Dat ben 
ik niet, ik heb dyslexie. En met aangepaste leer- en 

leesprogramma’s kan ik nu goed vooruit.’

Nicol Knubben

Nicol Knubben
cliënt Dyslexie 18+
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Excellente dwarslaesiezorg betekent voor Adelante dat de patiënt vanaf zijn opname in de 

revalidatiekliniek beschikt over de beste en meest actuele behandelingen en therapieën. 

En dat de patiënt ook thuis kan rekenen op specialistische ondersteuning, om zonder 

complicaties een zo actief en zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden. 

In 2015 bereidt Adelante een uitbreiding van de dwarslaesiezorg voor met ziekenhuis-

gerelateerde zorg. Adelante is dan al het enige centrum in Zuid-Nederland waar 

 patiënten met een hoge dwarslaesie terechtkunnen voor 24-uurs beademing. Samen 

met MUMC+ ontwikkelen we daarnaast een Acute Rug Unit. Deze bundeling van zeer 

specialistische expertise maakt het mogelijk dat dwarslaesiepatiënten sneller stabiel 

zijn en daardoor zelfs al in de acute fase kunnen starten met hun revalidatie. Adelante 

neemt de voorzieningen die hiervoor nodig zijn mee in het (ver)nieuwbouwprogramma. 

Innovatie
Onderzoek en zorginnovatie maken het mogelijk om de nieuwste inzichten en behan-

delingen toe te voegen aan het revalidatieprogramma. De innovaties spitsen zich toe 

op het gebied van reconstructieve arm-/handchirurgie, medical taping, het voorkomen 

van decubitus, actief zitten en het bevorderen van zelfredzaamheid.

Nazorg
Adelante ondersteunt dwarslaesiepatiënten voor het leven. Na het ontslag uit de  

kliniek zien we patiënten geregeld terug voor controles. In 2015 starten we met de 

 ontwikkeling van een nazorgpoli waarin we het volledige nazorgprogramma  gebundeld 

en toegespitst op de vraag van de patiënt aanbieden en waarin ook  aandacht uitgaat 

naar het werken aan een actieve levensstijl.

Dwarslaesiezorg is zorg voor het leven. In alle fasen van de revalidatie streeft 

Adelante naar méér dan tevredenheid bij de patiënt. Hiervoor voeren we  overleg 

met de Dwarslaesie Organisatie Nederland en hebben we in 2015 een start 

 gemaakt om de zorg naar een excellent niveau van zorg te krijgen.  

De plek waar iemand met een dwarslaesie het beste af is!

Excellent in dwarslaesiezorg
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‘Na mijn revalidatie vroeg mijn fysiotherapeut  
of ik nog iets voor Adelante wilde betekenen.  

Zij zag dat ik andere dwarslaesiepatiënten 
motiveerde. Je gaat namelijk 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. 
De tijd gaat de antwoorden geven. Ik ben dus 
gebleven en organiseer nu met fysiotherapeut 
Boris Hellenbrand elke week een sportgroep 

voor (ex-)revalidanten met een dwarslaesie, want 
beweging is ongelofelijk belangrijk. Daarnaast is 
mijn motto: blijf communiceren. We eten elke 

maand een keer samen en twee keer per jaar 
organiseren we een barbecue met familieleden. 
Die zitten vaak ook met een heleboel vragen en 
daarover praten doet zichtbaar goed. Bovendien, 

gezelligheid kan nooit kwaad!’

Yves Krauth is ervaringsdeskundige op het gebied van dwarslaesie

Yves Krauth
ervaringsdeskundige dwarslaesie 
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Het is feest als deputé Marleen van Rijnsbergen en wethouder Bert Dauven van de 

 gemeente Valkenburg a/d Geul op 13 november 2015 het vernieuwde Adelante in 

 Valkenburg openen. Zorg, onderwijs en verblijf worden hier in een flexibele, open en 

 transparante omgeving op maat rond het kind georganiseerd.

Leren om deel te nemen aan de maatschappij: daar draait het om bij Adelante. Elk kind 

van 0 tot 22 jaar met een lichamelijke beperking of gezondheidsprobleem vindt in het 

Kindcentrum een gericht aanbod om naar optimale participatie toe te werken. Adelante 

biedt hulp op verschillende domeinen die hierbij een rol spelen - onderwijs, revalidatie-

zorg, sport- en vrijetijdsbesteding en verblijf/klinische zorg - onder één dak aan.  

Deze  bundeling maakte jaren geleden al de aanpak ‘één kind, één plan’ mogelijk. 

Leren door te doen
De nieuwbouw biedt de omgeving waarin we de ondersteuning naar een hoger,   

interdisciplinair, en in de toekomst transdisciplinair niveau, kunnen tillen. Grenzen 

 tussen  disciplines vervagen op de leerpleinen waar professionals dwarsverbanden 

kunnen leggen en waar leerlingen in een open omgeving leren. De methode is taak-

specifiek en context rijk. De kinderen leren door vaardigheden te oefenen in een zo 

 realistisch  mogelijke  situatie. Dus is de keuken een leskeuken en is de balie een 

 stageplek voor admini stratief en logistiek talent. 

Met intensieve kortdurende programma’s begeleidt Adelante jongeren om te leren 

 omgaan met hun beperking of chronische ziekte. Naast het programma voor suiker-

ziekte bestaat er ook een 5-weken programma voor jongeren met ernstig overgewicht, 

chronische pijn of vermoeidheid. En in de woontrainingscentra Villa Franca zetten 

 jongeren de stap naar zelfstandig(er) wonen.

In het Kindcentrum van Adelante kan elk kind met een langdurig gezondheids-

probleem een beroep doen op zorg, verblijf en speciaal onderwijs. In 2015 opent 

de locatie in Valkenburg een nieuw gebouw dat de interdisciplinaire aanpak van 

Adelante ondersteunt.

De nieuwbouw past!
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‘Adelante heeft mij mijn leven teruggegeven. 
Mijn diabetes was mijn struikelblok. Ik deed 
alsof het niet bestond en hield daardoor geen 
rekening met mijn lijf. Elke opmerking van mijn 
ouders liep uit op een confrontatie. Hierdoor 

konden zij mij ook niet helpen.  
Bij Adelante hebben we die negatieve cyclus 

doorbroken. Het belangrijkste is dat ik eindelijk 
geaccepteerd heb dat ik diabetes heb. Meteen 
al op de eerste dag dat ik in Valkenburg was 
voelde ik de opluchting. Het was afgelopen 

met die energieloze dagen. Ik heb geleerd om 
koolhydraten te tellen, ik sport veel,  

we communiceren weer in het gezin en dit jaar 
doe ik eindexamen. Het gaat gewoon goed met 

mij en met ons.’

Evie Bruggenwert

Evie Bruggenwert
cliënt programma diabetes
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De omgeving waarin Adelante werkt is enorm in beweging. Veranderingen als gevolg van 

demografische ontwikkelingen, overheidsbeleid, de decentralisaties binnen het  sociale 

domein, veranderingen in de zorgsector en het onderwijs én de klant die steeds meer 

‘macht’ krijgt, zijn van invloed op de strategische keuzes van Adelante voor de komende 

jaren. 

Met het oog op doelmatigheid continueert Adelante de stepped care-filosofie voor 

CVA patiënten, die wij samen met Zuyderland, MUMC+ en Cicero hebben ontwikkeld. 

Uitgangspunt bij deze strategische samenwerking is dat de patiënt op de juiste plek in 

de keten de meest  effectieve en de goedkoopste behandeling krijgt die gezien de aard 

van de  problematiek mogelijk is. 

Adelante wil zichtbaar zijn in het dynamische én versnipperde zorgklimaat en onderwijs. 

Het is van belang dat wij laten zien welke kwaliteit wij leveren en hoe wij onze zorg 

organi seren om het betaalbaar te houden. Niet alleen de overheid maar ook de klant 

vraagt om deze transparantie. Kwaliteitsdenken moet een tweede natuur worden van 

iedereen in de organisatie!

Onderzoek, technologische ontwikkeling en zorgvernieuwing blijven speerpunten. 

Kennisontwikkeling maakt het mogelijk om onze zorg evidence based naar een hoger 

niveau te tillen en zichtbaar te maken wat wij doen, wat onze zorg oplevert en wat wij 

kunnen verbeteren.

De bedrijfsvoering wordt zo ingericht dat wij snel en flexibel kunnen anticiperen op de 

ontwikkelingen die onze activiteiten vooruit helpen.

Adelante start in 2015 met de ontwikkeling van een nieuw strategisch 

 beleidsplan. We kiezen daarbij voor een periode van drie jaar. Vanwege de 

dynamiek is verder vooruitkijken niet mogelijk. Door de beleidsperiode  

te  verkleinen, kunnen we bovendien sneller anticiperen op nieuwe 

 ontwikkelingen die van invloed zijn op onze zorg.

Snel schakelen
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‘30 November 2015 werd ik wakker en kon ik mijn 
rechterarm en -been niet meer bewegen. In mijn 

slaap bleek ik een herseninfarct te hebben gehad. 
Met spoed werd ik naar het Zuyderland gebracht. 
Alles stond op zijn kop! Na vier dagen kwam het 
eerste sprankje hoop. Ik mocht naar Adelante. 

Wat was ik blij dat ik aan de slag kon. Cognitief 
was er gelukkig geen schade, dus was de focus 
gericht op fysio- en ergotherapie en verwerking. 
Dankzij al dat oefenen ben ik enorm snel vooruit 

gegaan; het lijkt hier soms een toverfabriek. 
Tijdens gesprekken kregen alle emoties een plek. 

Ook voor Alfons, mijn man, die terechtkon in 
de partnergroep. Gedurende het herstel zijn wij 

een goed team geworden. Hierdoor kunnen we 
de laatste stap in de ‘zorgketen’ naar huis met 
fysiotherapie in de buurt ook heel goed samen 

zetten.’

Annemie en Alfons Gootzen

Annemie Gootzen
cliënt CVA Stepped Care afdeling



53

Sport en bewegen zijn voor iedereen belangrijk. Dat is bewezen. Na revalidatie is het  

extra belangrijk om in beweging te blijven. Zo voorkom je dat je conditioneel terugvalt  

of blessures oploopt. Sportbegeleiding van mensen met een beperking vraagt echter  

om speciale expertise. Adelante bouwt in 2015 een regionaal sportnetwerk op, zodat  

(ex)revalidanten in hun eigen omgeving of in het nieuwe Sportcentrum bij Adelante in 

Hoensbroek onder professionele begeleiding kunnen sporten.  

Eind 2015 opent Adelante samen met de sportartsen van Orbis Sport een nieuw Sport 

Medisch Centrum op het snijvlak van sportgeneeskunde en revalidatiezorg. Hier kunnen 

mensen met een ziekte, beperking of blessure terecht voor professioneel advies, een 

behandeling of keuring en begeleiding om verantwoord te sporten en blessures te 

voorkomen. 

Topsport Limburg
Vanaf 2016 wordt een deel van de sportgeneeskunde opgenomen in het basispakket 

van de zorgverzekeringen. De drempel om te sporten wordt dankzij deze maatregel 

lager. Iedereen kan meedoen, maar sommigen gaan voor de top. Samen met   

Topsport Limburg zoekt Adelante naar manieren om de behandeling en begeleiding 

van top sporters met een beperking te verbeteren en te stroomlijnen. De focus ligt op 

aan gepast fietsen. 

Sportloket Adelante
De meeste mensen willen gewoon lekker actief zijn. Bij het Sportloket kunnen 

 revalidanten onder begeleiding uitzoeken welke sport bij hen past. En bij welke club  

of vereniging deze sport beoefend kan worden. Gewoon in de eigen omgeving waar 

dat kan en  samen met anderen. Want sport heeft ook een sociaal aspect. Niemand 

hoeft na revalidatie in Limburg nog alleen thuis te zitten.

Na de revalidatie is blijven bewegen de enige manier om het niveau dat 

je bij je revalidatie haalt, te behouden. Samen met partners ontwikkelt 

Adelante een regionaal platform waarop zowel de recreatieve sporter 

als de topsporter met een beperking zijn sport kan beoefenen.

Bewegen is goed voor iedereen
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‘Meer dan 20 jaar had ik last van 
hartritmestoornissen. Na een hartoperatie werden 

de klachten intenser. Ik durfde niets meer en 
verkrampte haast in mijn leven. Revalidatie bij 

Adelante had een positieve uitwerking. Ik merkte 
dat mijn lichaam genas. Maar vooral ook merkte ik 
dat bewegen goed voor mij was – dat gevoel kende 

ik niet. Langzaam keerde het vertrouwen in mijn 
lijf terug en werd ik sterker. Na mijn revalidatie 

ben ik bij Adelante blijven sporten. Een keer in de 
week zwem ik en ik sport met de cardiogroep. Dit 
is een hechte club waarin ook nieuwe leden zich 
snel thuis voelen. We zitten gewoon allemaal in 
hetzelfde schuitje. Dat schept een band. Samen 

sporten we met veel plezier. Daar wil ik nooit 
meer mee stoppen.’

Jan Bronzwaer

Jan Bronzwaer
cliënt Sport & Bewegen
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In 2015 draait de (ver)nieuwbouw op volle toeren. Met de dag worden de ambities van 

het Strategisch Vastgoedplan waarin Adelante de zorg voor de komende 20 jaar zeker 

stelt, zichtbaar en tastbaar. Vier thema’s fungeren als leidraad. Adelante streeft naar een 

 ‘healing environment’, een betere bereikbaarheid en een duurzame zorgomgeving. Een 

multifunctioneel gebruik van ruimtes moet daarbij een nieuwe, flexibele manier van werken 

mogelijk maken.

In Valkenburg wordt de school na ruim anderhalf jaar verbouwen op 13 november 2015 

 feestelijk heropend. 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 goed uitgepakt en levert een toegankelijke, duurzame en 

multifunctionele locatie voor zorg en onderwijs op. Medewerkers, ouders én ook de 

kinderen zijn tevreden. De ‘ziekenhuissfeer’ heeft plaatsgemaakt voor een open, licht 

en vrolijk gebouw waarin zorg en leren hand in hand gaan. Dit alles te danken aan de 

goede samenwerking met gemeente, aannemer en architect. 

In Hoensbroek worden in chronologische volgorde de infrastructuur, parkeervoor-

zieningen, gebouw audiologie & communicatie, het Bestuurscentrum, de nieuwe  

entree met het patiëntenservicebureau en restaurant de Oase én het sportgezondheids-

centrum in gebruik genomen. Intussen vordert de renovatie van de verpleeg afdelingen 

in het Beddenhuis en start op de begane grond de bouw van de poliklinieken, 

 behandelruimtes en het Behandelplein. Het proces van herstel naar participatie  

wordt hier op een zo natuurlijk mogelijke manier vormgegeven. Met in het hart van  

het  Behandelplein een ‘huis’ waarin dagelijkse activiteiten, zoals koken en traplopen, 

 kunnen worden geoefend. 

September 2016 wordt het vernieuwde Adelante in Hoensbroek feestelijk geopend.

Adelante bouwt op beide locaties in Hoensbroek en Valkenburg a/d Geul  

aan de toekomst. De (ver)nieuwbouw maakt het mogelijk om jong en oud in 

een prettige omgeving, volgens de nieuwste inzichten en met behulp van de 

modernste behandelingen en technieken te helpen naar een zo zelfstandig 

 mogelijk leven.

Een jaar met vele mooie 
mijlpalen
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‘Bij Adelante staat de cliënt altijd op nummer 
één. Ook tijdens de (ver)nieuwbouw was dat 

zo. Maar overlast volledig voorkomen, dat is bij 
zo’n ingrijpende verbouwing haast onmogelijk. 

Wel hebben wij ervoor gezorgd dat cliënten 
en medewerkers altijd goed op de hoogte 

waren van bijvoorbeeld boor- en slooptijden, 
zodat ze wisten welke overlast ze konden 

verwachten. En zo nu en dan hebben we iets 
lekkers uitgedeeld om het ‘goed’ te maken. Zo 

krijg je begrip. In dit hele communicatietraject 
hebben Adelante en BAM nauw samengewerkt: 
Adelante keek naar de zorg, wij naar de bouw. 
1+1=3. Samen hebben we een brug geslagen naar 
de cliënt en ook de nieuwsgierigheid geprikkeld. 

Zo ontstaat betrokkenheid en dat is de enige 
manier om zo’n groot project te laten slagen.’

Wendy Houtvast, omgevingsmanagement BAM

Wendy Houtvast
projectcommunicatie Bouw Adelante
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Adelante in cijfers

In 2015 staan veel ontwikkelingen bij Adelante in het teken van onze veranderende om-

geving. Wij veranderen mee. Allereerst om te kunnen anticiperen op de groeiende vraag 

naar revalidatie door de toename van het aantal ouderen en chronisch zieken. Maar ook 

om een antwoord te kunnen formuleren op de toenemende rol van het perspectief van 

de cliënt. De beperking van de financiële groeimogelijkheden. De ontwikkeling van pas-

send onderwijs. En de transities van gedeelten van onze zorg naar de gemeenten.

In dit dynamische decor gaat onze aandacht uit naar kwaliteit en doelmatigheid. Voor 

iedereen in onze organisatie ligt de opdracht om méér cliënten te bedienen met minder 

middelen, de bedrijfsvoering efficiënter te maken én om de toegevoegde waarde van 

onze behandeling en begeleiding beter te laten zien. De strategische doelen dienen wij 

in toenemende mate door samen te werken en door onze voorzieningen te moderni-

seren. Zo vordert ons (ver)nieuwbouwproject gestaag: de locatie Valkenburg en grote 

gedeelten van locatie Hoensbroek zijn eind 2015 klaar. En niet onbelangrijk: we zijn er in 

geslaagd om binnen het budget te blijven.

‘Last but not least’ hebben we onze financiële doelstellingen over 2015 gerealiseerd en 

sluiten het jaar af met een positief resultaat van 4,3 miljoen euro.

In dit jaarbeeld ziet u de belangrijkste cijfers uit ons jaarverslag.
Het complete document vindt u op www.adelante-zorggroep.nl

Revalidatie (kinderen en volwassenen)
Patiënten/cliënten/productie/capaciteit aantal
Aantal klinische opnames in verslagjaar 661

waarvan voor kinderen onder de 17 jaar 64

waarvan voor volwassenen 597

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s/DBC-zorgproducten 7.532

waarvan klinisch 725

waarvan poliklinisch 6.807

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s/DBC-zorgproducten 7.130

waarvan klinisch 632

waarvan poliklinisch 6.498

Audiologie & communicatie
Patiënten/cliënten/productie/capaciteit aantal
Gehoor (patiënteenheden) 5.284

Spraak-taal (patiënteenheden) 2.098

Uren behandeling Zintuigelijk Gehandicapten (activerende begeleiding, behandeling)  11.620

Uren behandeling Zintuigelijk Gehandicapten namens Stichting Gezinsbegeleiding  12.053

Totaal 23.673
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Verblijf en klinische zorg 
Aantal cliënten aantal

Wet Langdurige Zorg   29

Jeugdwet/WMO  67

Zorgverzekeringswet  6

PGB  85

Mytylschool
Cliënten/productie/capaciteit aantal

Aantal leerlingen 340

Aantal leerlingen ambulante begeleiding 198

Kenniscentrum aantal publicaties
 

Ontwikkeling en innovatie 104

Personeel aantal
 

Aantal medewerkers 1.156

Aantal fte 747,13

Waarvan medisch specialisten 26

Aantal fte medisch specialisten 22,97

Financieel bedrag in miljoen euro’s
 

Totale omzet 72,6

Resultaat 4,3
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Colofon

Dit is een uitgave van de zorggroep 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 de ziekenhuizen en de ambulante begeleiding.

Adelante, Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek
www.adelante-zorggroep.nl
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