
Wat betreft wetenschappelijk onderzoek ligt de focus van Adelante op (chronische) pijn. Onze 

behandelingen zijn onder andere gericht op chronische pijn en op neurologische aandoeningen, 

zoals beroerte, hersenbloeding en herseninfarct. Bovendien initiëren wij in deze academische 

omgeving ontwikkelingen in de revalidatiezorg. Daardoor zijn wij in staat u te ondersteunen 

met de nieuwste mogelijkheden op het gebied van revalidatiegeneeskunde en het verlenen 

van excellente zorg.

Bij onze afdeling revalidatiegeneeskunde locatie Maastricht UMC+ kunnen volwassenen en 

kinderen terecht voor een poliklinisch consult en revalidatiegeneeskundige dagbehandeling. 

Adelante in Maastricht biedt onder andere de volgende revalidatiegeneeskundige zorg:

•	 bij	(chronische)	pijn	aan	het	bewegingsapparaat

•	 spreekuur	voor	professionele	muzikanten/studenten	met	pijnklachten	en	technische	

 spreekuren

•	 bij	diabetische	voet,	gipspoli,	schoenenspreekuur,	prothese-/orthesespreekuur

•	 bij	neurologische	aandoeningen

•	 spasticiteitsbehandeling

•	 bij	cerebrovasculair	accident	(beroerte,	hersenbloeding,	herseninfarct)

•	 bij	neuromusculaire	aandoeningen	(myotone	dystrofie,	

	 ALS	(amyotrofische	laterale	Sclerose)

•	 amputaties	van	arm	of	been

•	 niet-aangeboren	hersenletsel

•	 (complexe)	klachten	ten	gevolge	van	traumatische	aandoeningen

REVALIDATIEZORG
locatie Maastricht
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Welkom bij de afdeling revalidatiegeneeskunde van Adelante in het Maastricht UMC+.  

U bent doorverwezen door uw huisarts, bedrijfsarts of specialist. Afhankelijk van uw klachten 

gaan wij u verder adviseren, behandelen of doorverwijzen. Ons behandelteam onder leiding 

van de revalidatiearts zal er alles aan doen om u vooruit te helpen, uit te dagen en het beste 

uit uzelf te halen.



Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen 

met de poli revalidatiegeneeskunde Adelante locatie 

Maastricht,	043	-	387	71	51	of	bellen	met	ons	patiënten-

servicebureau	045	528	22	22.

Kijk ook eens op onze website 

www.adelante-zorggroep.nl.
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Adelante Revalidatiegeneeskunde 

locatie Maastricht UMC+

P.	Debyelaan	25

Postbus	5800

6202	AZ	Maastricht

t	043-3877151

f	043-3875142

www.adelante-zorggroep.nl

ADELANTE

Adelante	is	een	expertisecentrum	voor	volwassenen-	en	kinderrevalidatie	in	Limburg.	

De	filosofie	van	Adelante	is	in	één	zin	te	vangen:	haal	het	beste	uit	jezelf!	Ons	werk	

heeft te maken met doorgaan, niet met opgeven. U heeft te maken met een beper-

king, soms tijdelijk maar in andere gevallen permanent. Wij zien die beperkingen, 

maar	richten	ons	op	de	mogelijkheden:	wat	kunt	u	nog	wel!

Met deze gespecialiseerde revalidatieafdeling van Adelante binnen het Academisch 

Ziekenhuis	Maastricht	 komen	 beide	 partijen	 tegemoet	 aan	 de	 toenemende	 vraag	

naar	reguliere	en	topklinische	revalidatiezorg	in	Limburg.	De	patiënt	profiteert	op	die	

manier van de best mogelijke zorg zo dicht mogelijk bij huis.


