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Nieuwe definitie 
voor revalidatie

DOoit heette het de 
Lucaskliniek. Een 
landelijk bekend 
en geroemd reva-
lidatiecentrum in 
Hoensbroek. Nu 
vaart het al jaren-
lang onder de 
vlag van Adelan-
te, maar de repu-
tatie heeft daar 
niet onder te lij-
den gehad. “Toch 
is er het nodige 
veranderd.”

Tekst: Frank Seuntjens

D rs. Yvette van
Horn is sinds
begin dit jaar lid
van de Raad van
Bestuur van
Adelante, maar

van huis uit is ze revalidatiearts. 
De veranderingen die ze signa-
leert, hebben niet alleen te maken 
met de behandelmethoden en 
hulpmiddelen die steeds geavan-
ceerder worden. Zij doelt vooral op 
de gemiddelde duur van de 
‘interne’ revalidatie. “Langdurig-
heid heeft een andere definitie 
gekregen”, zegt ze. “Jaren zijn 
maanden en zelfs weken gewor-
den. Bij revalidatie richten we ons 
tegenwoordig veel meer op 
zelfstandig functioneren in de 
eigen omgeving en dagbehande-
ling.”

Adelante is gespecialiseerd in 
revalidatie voor zowel volwasse-
nen als kinderen en jongeren. Het 
spectrum is daardoor bijzonder 
breed: amputatie van arm of been, 
niet-aangeboren hersenletsel, 
dwarslaesie, Ziekte van Parkinson, 
kanker, spierziektes, reuma, 
orthopedische aandoeningen, 
diabetes, ontwikkelingsstoornis-
sen zonder duidelijke oorzaak 
enzovoort.

Volgens Sven Balk, directeur 
kinderrevalidatie bij Adelante 
(voorheen Franciscusoord) in 
Valkenburg is de benadering wel 
verschillend. “Bij volwassenen 
gaat het toch vaak om diagnose, 
acceptatie en motivatie, bij de 
jeugd meer om perspectief en 
ontwikkeling. Wat kun en wil je 
nog bereiken? School, zelf koken, 
eigen bankzaken regelen, zelfstan-
dig wonen?” De opzet van de 
revalidatie is wel altijd interdisci-
plinair. Dat wil zeggen dat bij de 
behandeling behalve de revalida-
tiearts nog een team van andere 
specialisten paraat staat. “Denk 
daarbij onder anderen aan fysio-
therapeuten, ergotherapeuten, 
psychologen, logopedisten, 
maatschappelijk werkers en 
verpleegkundigen. Allemaal 
dragen ze hun steentje bij.”

Yvette van Horn: “Onze filosofie is 
in één zin te vangen: haal het beste 
uit jezelf. Niet opgeven, doorgaan. 
Dat geldt voor al onze cliënten, of 
ze nu een tijdelijke of permanente 
beperking hebben. Wij zien die 
beperking uiteraard onder ogen, 
maar zetten volledig in op de 
mogelijkheden die er nog zijn. Het 
allerbelangrijkste is: wat kan 
iemand nog wél?”

Het allerbelangrijkste is:
wat kan iemand nog wél?
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