Kind & Jeugd

Voorwoord
Adelante Kind & Jeugd biedt een omvangrijk zorgpakket
aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 25
jaar met een (dreigende) blijvende fysieke beperking en/of
langdurig gezondheidsprobleem.
Wij combineren verschillende expertises onder één dak. Kinderen en jongeren kunnen bij ons niet alleen passend onderwijs
volgen, zij kunnen hier ook revalideren
en woonbegeleiding krijgen.

Wij maken u graag
wegwijs in onze producten
en voorzien u van advies.

Kinderrevalidatie
Ons revalidatiecentrum helpt kinderen en jongeren met allerlei lichamelijke
beperkingen: tijdelijk of permanent, als gevolg van een chronische ziekte, een
aandoening of een ongeval. Bij Adelante krijgen zij therapie op maat.

Dagbehandeling (poliklinische revalidatie)
De meeste kinderen/jongeren komen naar ons revalidatiecentrum in Valkenburg
(en Venlo) voor dagbehandeling. Hierbij woont hij of zij thuis of in een speciale
zorginstelling en volgt overdag onderwijs en therapie (bijv. logopedie, ergotherapie en fysiotherapie) bij ons. Ook voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar biedt
Adelante extra hulp en therapie om bijvoorbeeld beter te leren bewegen of praten.
Deze zorg (vroegrevalidatie) ontvangen zij in de therapeutische peutergroepen, een
uitdagende leeromgeving waar veiligheid en vertrouwen de basis vormen.

Tijdelijk verblijf (klinische revalidatie)
Naast dagbehandeling, komt het ook voor dat kinderen/jongeren een tijdje bij
ons verblijven om te revalideren. Dit is het geval bijvoorbeeld na een ongeluk,
door een chronische ziekte of na een operatie. Hierdoor kan een kind tijdelijk of
langdurig verpleegkundige zorg, intensieve begeleiding en therapie nodig hebben. Deze zorg biedt Adelante op de klinische afdelingen in Valkenburg a/d Geul.

Speciaal
Onderwijs
De mytylschool van Adelante is een school voor
speciaal onderwijs. Wij verzorgen mytylonderwijs voor kinderen met een lichamelijke beperking,
tyltylonderwijs voor kinderen met een meervoudige beperking en onderwijs voor langdurig zieke
kinderen.
Binnen onze school in Valkenburg bieden wij vier verschillende leerwegen
aan;
•
Basisonderwijs: voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met een regulier niveau of moeilijk lerend niveau.
•
Aangepast basisonderwijs: voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar
met een zeer moeilijk lerend niveau, die lichamelijk gehandicapt zijn en
daarnaast een verstandelijke handicap hebben.
•
Voortgezet Speciaal Onderwijs Praktijk: voor jongeren van 13 tot 18 jaar
met een moeilijk lerend of zeer moeilijk lerend niveau.
•
VMBO/HAVO - Adelante College: voor jongeren van 13 tot 18 jaar met
een regulier onderwijsniveau.

Dagverpleging
Kinderen die bij ons naar school gaan, kunnen tijdens de schooluren zorg
op maat nodig hebben. Zij ontvangen dan verpleegtechnische zorg vanuit
de dagverpleging, in samenwerking met de klassenassistente in de klas.
Hieronder valt o.a. het toedienen van sondevoeding, van medicatie en van
zuurstof, katheteriseren en wondverzorging. Maar ook het verlenen van
basisch medische zorg/EHBO bij acute zorgvragen.

Specialistische
ondersteuning in het
regulier onderwijs
Kinderen/jongeren in het regulier onderwijs (primair en voortgezet), die een
(licht) motorische beperking hebben of die ernstig, langdurig of chronisch
ziek zijn, kunnen hiervan hinder ondervinden op school. Wij bieden deze
leerlingen specialistische ondersteuning om zo goed mogelijk te blijven deelnemen aan het regulier onderwijs. Door een regionaal zorgteam te verbinden aan de leerling en aan de school kan hij/zij gewoon samen met zijn/haar
klasgenoten onderwijs blijven volgen.

Wonen op een van
onze locaties
Op verschillende locaties in Limburg helpen wij jongeren (4-25 jaar) vooruit
naar een zelfstandige toekomst. Hiervoor hebben we diverse woonmogelijkheden zoals woontrainen: een ideale tussenstap voor wie de stap van thuis naar
zelfstandig wonen (nog) te groot is. Na het woontrainen kan de jongere kiezen
voor de volgende stap: Intensieve Thuis Begeleiding (ITB); volledig zelfstandig wonen in een appartement mét begeleiding op afstand. Tot 18 jaar biedt
Adelante ook nog de mogelijkheid om in woonvorm De Raesdonck te wonen.

Logeren bij Adelante
Alle kinderen/jongeren gaan wel eens logeren. Maar als je een beperking
hebt, is dat misschien niet zo gemakkelijk. In ons Logeerhuis in Valkenburg
a/d Geul zijn kinderen en jongeren (van 8 tot 25 jaar) altijd welkom om te
komen logeren, ook met een verpleegkundige zorgvraag. Dat kan voor een
nachtje, een weekend of zelfs een week zijn.

Vrijetijdsbesteding
en opvang
Door een leuke vrijetijdsbesteding krijgt een kind een positieve impuls en
maakt het contact met anderen. Adelante gaat samen met het kind (en zijn/
haar ouders) op zoek naar een passende bezigheid. Van knutselen, spelen,
avontuur, buitenspelen tot dansen en van koken tot schitteren in een musical, het kan allemaal! Daarnaast bieden wij op woensdag,
zaterdag en tijdens schoolvakanties opvangmogelijkheden. Sociale vaardigheden en zelfredzaamheid
staan hoog in het vaandel tijdens deze dagen.
Maar voor een kind is het vooral ook leuk!
Kinderen en jongeren tussen de 4 en 25
jaar met een lichamelijke of meervoudige
beperking en/of een chronische ziekte
kunnen bij onze dagopvang terecht.

Sport- en
beweegadvies
Sporten en bewegen is voor kinderen met een beperking of een chronische ziekte vaak een hindernis die moeilijk te nemen is. Adelante kan hierbij helpen. Het
team van ons sportloket kijkt samen met de ouders en het kind (5-18 jaar)welke
sportactiviteit het best bij het kind past en of er een (geschikte) sportaanbieder
in de buurt van thuis is. Is dat het geval, dan nemen wij contact op met de sportaanbieder om de mogelijkheden te bespreken. Is er geen geschikte aanbieder in
de buurt te vinden? Dan kan een kind wekelijks bij Adelante deelnemen aan de
naschoolse sportactiviteiten (judo, voetbal, muay thai) en/of zwemlessen.

Medische zorg
na een ziekenhuisopname of tijdens dagopvang
Adelante Contigo biedt medische kindzorg aan kinderen die continue
intensieve medische zorg nodig hebben. Denk hierbij aan kinderen met
aangeboren of verworven aandoeningen, die monitoring nodig hebben, die
afhankelijk zijn van extra zuurstof of kinderen met epilepsie. Op onze locatie
in Kerkrade kunnen kinderen van 0-4 jaar hiervoor terecht in het verpleegkundig kinderdagverblijf. Op onze locatie in Valkenburg is het verpleegkundig
kinderzorghuis gevestigd voor kinderen van 0-18 jaar, waar naast opvang en
logeren ook 24uurs zorg geboden wordt.

Kortdurende
revalidatieprogramma’s

(voor jongeren van 12 tot 18 jaar)
GRIP op je leven

Adelante biedt een programma aan van vijf weken voor jongeren met chronische pijn/vermoeidheid, diabetes of obesitas die beter willen leren omgaan
met hun beperking. Dit programma richt zich op de jongeren, hun gezin en de
omgeving. Het zorgt ervoor dat de jongere zich lichamelijk en psychisch beter
gaat voelen, dat hij/zij weer grip krijgt op het leven.

Sportief 15-daags therapieprogramma FitCare4U

FitCare4U is een uitdagend en leuk 15-daags therapieprogramma voor
jongeren die minder afhankelijk van anderen en hulpmiddelen willen zijn.
Op een intensieve, maar leuke en uitdagende manier wordt gewerkt aan
persoonlijke doelen. Dit gebeurt middels survival- en sportactiviteiten, maar
ook zeker tijdens alledaagse activiteiten.

Hand-in-hand survivalkamp

Elke zomer organiseert Adelante het ‘hand-in-hand survivalkamp’. Dit
therapeutische kamp wordt georganiseerd voor enthousiaste jongeren met
een halfzijdige verlamming. Op een leuke manier worden zij gestimuleerd
tweehandig te werken en daarmee de aangedane, ondersteunende hand
actiever te gebruiken. Hierbij werken we volgens het principe van BIMT:
Bimanual Intensive Movement Therapy.

Gehoor, Taal
en Spraak
Bij hulpvragen op het gebied van gehoor, taal en spraak bij kinderen biedt
Adelante Audiologie & Communicatie onderzoek, advies en behandeling
op diverse locaties. Specifieke informatie is te vinden op de pagina ‘Gehoor, taal & spraak’ op onze website waar ook de contactgegevens staan
vermeld.

OVER ADELANTE

Heeft u vragen over onze producten
of wenst u advies? Neem dan contact
op met Team WegWijzer. Na inventarisatie van de hulpvraag volgt binnen 2
werkdagen de bijpassende informatie
en/of een richtinggevend advies. De
daadwerkelijke aanmelding behoort tot
een daaropvolgend traject.

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, medewerkers en
vrijwilligers verlenen die zorg vanuit diverse
locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poli-klinieken 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

Team WegWijzer is bereikbaar:
•
Telefonisch: van maandag t/m
vrijdag tussen 08.30 en 17.00 via
045-528 3088
•
24/7 via mail: wegwijzer.kinderen@adelante-zorggroep.nl
Voor overige vragen, kunt u contact
opnemen met het Servicebureau
Kinderen van Adelante in Valkenburg
a/d Geul. Het bureau is op werkdagen
geopend van 8.30 tot 17.00 uur en
bereikbaar via 045-528 2600.
Meer informatie over Adelante treft u
aan op www.adelante-zorggroep.nl

Onderstestraat 29
6301 KA Valkenburg a/d Geul
t 045 - 528 26 00
www.adelante-zorggroep.nl
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