
Een kind kan naar Adelante Contigo verwezen worden als de behandeling in het ziekenhuis 

beëindigd is, maar er nog wel intensieve verpleegkundige zorg nodig is. Dit kan bijvoorbeeld 

24-uurs monitoring, zuurstof toediening of thuisbeademing, moeilijk instelbare epilepsie, 

stofwisselingsziekte, (ernstige) hartafwijkingen of bij (ontregelde) diabetes zijn, waarbij een kind 

permanent verpleegkundig toezicht nodig heeft of zorg in de nabijheid. Deze zorg wordt geleverd 

bij Contigo medische kindzorg. 

Verpleegkundig kinderzorghuis (Valkenburg a/d Geul)

Een kind kan terecht voor de 24-uurs zorg als er bijvoorbeeld een wachtlijst is voor thuiszorg, 

omdat thuis nog voorzieningen getroffen moeten worden of omdat ouders begeleid moeten 

worden of er gewoon nog niet aan toe zijn om hun kind de specifieke zorg te geven. Adelante 

Contigo zet de zorg van het ziekenhuis voort in het verpleegkundig kinderzorghuis in Valkenburg 

a/d Geul.

Het verblijf

Het Contigo verpleegkundig kinderzorghuis biedt zorg in een huiselijke omgeving. Uw zoon/

dochter verblijft samen met maximaal 12 kinderen in een kleinschalige (woon)omgeving. 

In principe heeft elk kind een eigen slaapkamer, soms deelt het een kamer met een leeftijd-

genootje. Samen maken de kinderen in het huis gebruik van een gemeenschappelijke woon-

kamer, een grote keuken en een tuin. Terwijl uw kind de zorg krijgt die het nodig heeft, krijgt u 

als ouder(s)/verzorger(s) de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen. In de tussentijd leert u van 

verpleegkundigen hoe u thuis zelf voor uw kind kunt zorgen.

contigo
medische kindzorg
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Het kan voorkomen dat uw zoon of dochter (tijdelijke) intensieve medische specialistische 

verpleegkundige zorg nodig heeft. Adelante Contigo medische kindzorg biedt deze 

ondersteuning in Valkenburg a/d Geul en Kerkrade. Een tweede thuis voor kinderen waar 

ook broertjes en zusjes en natuurlijk ouders welkom zijn. Adelante helpt de kinderen en 

hun omgeving vooruit: door te zorgen en door zorg uit handen te nemen.



Tegen een geringe vergoeding kunt u gebruik 

maken van de naastgelegen Ronald McDonald 

Kindervallei. Hier kunt u logeren en tevens kunt u 

hier verblijven als uw zoon/dochter therapie heeft 

of slaapt.

Het zorgteam

De zorg binnen Adelante Contigo is in handen 

van een team gespecialiseerde (kinder)verpleeg-

kundigen. Zij werken nauw samen met de kinder-

artsen en specialisten vanuit de ziekenhuizen, 

maar ook met het revalidatiecentrum en de 

mytylschool van Adelante in Valkenburg a/d 

Geul. Ook kan er bij een indicatie therapie (fysio, 

ergo, logo) vanuit de eerstelijnszorg worden 

georganiseerd. Voor een goede begeleiding 

van het kind is de hulp en ondersteuning van 

ouders en overige gezinsleden onmisbaar. Om 

de overgang vanuit Adelante Contigo naar huis 

te begeleiden, werkt Adelante Contigo intensief 

samen met thuiszorgorganisaties. Samen 

proberen we van de intense en zorgzame periode 

een waardevolle en positieve tijd te maken.

Verwijzing

Kinderen kunnen via de (kinder)arts of een 

andere specialist in het ziekenhuis doorverwezen 

worden naar Adelante Contigo voor ‘intensieve 

kindzorg’. Ouders die hun kind thuis verzorgen, 

kunnen in overleg met de (huis)arts ook recht-

streeks contact opnemen met Adelante. Mocht 

uw kind in aanmerking komen voor deze zorg, 

dan zal Adelante het indiceertraject samen met 

u verzorgen.

Meer informatie/contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met het servicebureau van Adelante in 

Valkenburg a/d Geul. Het servicebureau is van 

maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 

17.00 uur en bereikbaar via 045-5282600. 

Meer informatie over Adelante treft u aan op 

www.adelante-zorggroep.nl
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Onderstestraat 29

6301 KA  Valkenburg a/d Geul

t 045 - 528 26 00

www.adelante-zorggroep.nl

ADELANTE

Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen biedt een omvangrijk zorgpakket voor 

kinderen met een primair lichamelijke beperking. Bij de mytylschool kunnen de kinderen terecht 

voor speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Verder bieden wij o.a. zorg en 

begeleiding aan in de vorm van logeren, dagopvang en woontrainen. Adelante kinderrevalidatie, 

speciaal onderwijs & wonen maakt deel uit van de zorggroep Adelante. De ruim 1.100 professionals 

van Adelante zijn werkzaam bij diverse locaties in Limburg en Noord-Brabant. Daarnaast is 

Adelante actief in de poliklinieken van ziekenhuizen en in de ambulante begeleiding.


