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Verpleegkundige zorg binnen de mytylschool van Adelante

Het kan voorkomen dat uw zoon of dochter tijdens de schooluren zorg op maat nodig 
heeft vanuit de dagverpleging. Adelante biedt deze dagelijkse, specifieke zorg en 
begeleiding aan de kinderen die op onze mytylschool in Valkenburg naar school gaan. 
De zorgactiviteiten vinden zo veel mogelijk plaats in de eigen klas van het kind of in de 
nabijgelegen verzorgingsruimte in het schoolgebouw.



Welke zorgbehoefte kan een kind hebben?
Wij bieden verpleegtechnische zorg bij verschillende zorgvragen. Hierbij kunt u denken aan:
• Katheteriseren • Toedienen van sondevoeding • Toedienen van medicatie • Saturatiecontrole • Zuurstoftoediening 
• Controle vitale functies • Wondverzorging • Instructie darmspoeling
• Zorg en begeleiding aan kinderen met bijvoorbeeld: Tracheacanule, Epilepsie, Diabetes mellitus, COPD, Cystic fibrose

Het zorgteam
De dagverpleging bestaat uit een team van vier verpleegkundigen. Dit team voert de zorgvragen op het gebied van 
verpleegkundige zorg uit binnen de mytylschool. Naast bovengenoemde verpleegtechnische zorg, biedt het team de 
volgende diensten:
• Het verlenen van basis medische zorg/EHBO en hierbij zo nodig doorverwijzen naar revalidatiearts of huisarts
• Informeren, adviseren en instrueren van kinderen, ouders, onderwijsassistenten en andere medewerkers omtrent 
 ziektebeelden, medicatie, ADL en verzorgingsmaterialen
• Deelname aan kind- en jongeren besprekingen
• Coördinatie van zorg en begeleiding geven rondom excursies en werkweken
• Samenwerking met ouders, andere disciplines en producten binnen Adelante kinderen, thuiszorgorganisaties, GGD,  
 hulpmiddel leveranciers

Samenwerking onderwijsassistenten en buddy’s
De onderwijsassistenten en buddy’s in de klas zijn een belangrijke schakel tussen het kind, de ouders en de dagver-
pleging. Zij observeren het kind gedurende de hele schooldag en lezen als eerste het communicatieschriftje vanuit de 
thuissituatie. Een aantal onderwijsassistenten is geschoold in het geven van sondevoeding voor continuïteit in de klas en 
om nog meer zorg op maat te kunnen leveren. 

Uitvoeringsverzoeken
Door middel van een uitvoeringsverzoek geeft de arts toestemming aan Adelante om een verpleegtechnische handeling 
te mogen uitvoeren. Een uitvoeringsverzoek is van toepassing bij medicatie die per injectie of per sonde moet worden 
toegediend of bij andere verpleegtechnische handelingen. 
Dit formulier te is verkrijgen bij het team dagverpleging of bij het ziekenhuis die de opdracht hiertoe geeft. Zonder 
opdracht van de specialist mogen wij geen handelingen uitvoeren. 

Financiering en verwijzing
De verpleegkundige zorg op school kan op twee verschillende manieren bekostigd worden, afhankelijk van de vraagstel-
ling van de zorgvraag en wie de opdrachtgever is voor de zorg. 
1.  De verpleegkundige zorg kan binnen de poliklinische revalidatiezorg vallen; in dit geval wordt deze behandeling  
 bekostigd door de zorgverzekering via een revalidatie indicatie. 
2.  Het kind heeft structurele verpleegkundige zorg op school nodig; in dit geval valt deze zorg binnen “zorg op school”  
 en kijken we samen naar uit het budget waaruit deze zorg bekostigd wordt (WLZ, jeugdwet of zorgverzekeringswet).

Meer informatie/contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Dagverpleging van Adelante in Valkenburg a/d Geul. Het 
team is op schooldagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur (op woensdagen tot 14.00) en bereikbaar via 045-5282670. 
Meer informatie over Adelante treft u aan op www.adelante-zorggroep.nl

OVER ADELANTE

Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met de gevolgen 

van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1250 professionals en medewerkers verlenen die zorg vanuit  

diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een aantal ziekenhuizen. Cliënten kunnen  

terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, 

sport en arbeidsrevalidatie. Adelante richt zich niet op de beperking maar op de mogelijkheden om door te kunnen gaan. 

Ons motto: haal het beste uit jezelf! 

www.adelante-zorggroep.nl
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