
CLIËNTENRAAD: 
meepraten, meedenken 

én mee beslissen!
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Zandbergsweg 111

6432 CC  Hoensbroek

t 045 - 528 28 28

www.adelante-zorggroep.nl

ADELANTE
Adelante ondersteunt volwassenen 
en kinderen bij het herstel of het leren 
omgaan met de gevolgen van een ziekte, 
aangeboren aandoening of ongeval. Het 
sportgezondheidscentrum maakt deel uit 
van Adelante volwassenenrevalidatie en 
arbeidsreïntegratie. Hier kunt u terecht voor 
alle mogelijke vragen en behandelingen 
binnen de revalidatiegeneeskunde. 
Daarnaast richt de zorg van Adelante 
zich ook op kinderrevalidatie, speciaal 
onderwijs en wonen en audiologie en 
communicatie. In het kenniscentrum van 
Adelante wordt continu onderzoek verricht 
naar zorgvernieuwing en verbetering 
van behandelmethoden. De ruim 1.100 
professionals van Adelante zijn werkzaam 
in Limburg en Noord-Brabant. Daarnaast 
is Adelante actief in de poliklinieken 
van ziekenhuizen en in de ambulante 
begeleiding.

“De cliëntenraad houdt voortdurend de 
vinger aan de pols. Mijn persoonlijke 
drijfveer om lid te worden van de 
cliëntenraad is, dat ik mijn eigen ervaringen 
als cliënt wil inzetten voor huidige en 
toekomstige cliënten.”

lid cliëntenraad



Adelante nodigt u uit om 
via de cliëntenraad mee te 

praten, mee te denken én mee 
te beslissen. 

de samenstelling van de cliëntenraad wordt 
rekening gehouden met een evenredige 
verdeling vanuit deze doelgroepen.

Hoe bereikt u de cliëntenraad?
De cliëntenraad spreekt niet alleen voor 
u maar ook door u. Alleen met uw hulp en 
ervaringen kan de cliëntenraad waken over 
de kwaliteit van zorg. Misschien wilt u zelf 
lid worden van de cliëntenraad. U kunt de 
verslagen van de cliëntenraad ten allen 
tijden opvragen door een mail te sturen aan 
clientenraad@adelante-zorggroep.nl

Neem dan contact met ons op via:

Adelante
p/a secretariaat cliëntenraad Adelante
Postbus 88
6430 AB Hoensbroek
045-5282208 (ma van 08.30 tot 17.00 uur) of 
clientenraad@adelante-zorggroep.nl

Wat kan de cliëntenraad voor u betekenen?
De cliëntenraad behartigt de algemene 
belangen van de revalidanten en cliënten 
die in de revalidatiecentra van Adelante in 
behandeling zijn. De cliëntenraad adviseert, 
informeert en krijgt informatie over allerhande 
zaken die met de behandeling van de cliënt 
te maken hebben. Zo houdt de raad zich 
onder  andere bezig met kwaliteit van (na)
zorg, (ver)bouw, communicatie, sportdag 
en andere beleidszaken met betrekking tot 
revalidatieonderwerpen. 

Wie heeft er zitting in de cliëntenraad?
De cliëntenraad telt zeven tot negen 
leden, bestaande uit onder andere (ex)
revalidanten/cliënten of diens ouders/
partners. De cliëntenraad behartigt de 
belangen van de verschillende zorggroepen 
volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie, 
kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & 
wonen en audiologie & communicatie. Bij 

“Adelante biedt service en kwaliteit.
De cliëntenraad waakt hierover. 
Zonder de cliëntenraad zouden 

cliëntenbelangen wel eens vergeten 
kunnen worden. Wij willen er voor 
zorgen dat cliënten de kwaliteit en 

service krijgen waar ze recht op 
hebben!”

voorzitter cliëntenraad


