
Weekendverlof
Waar u aan moet denken

U gaat voor het eerst tijdens uw revalidatie bij Adelante/Cicero een weekend naar 
huis. Wat kunt u verwachten van dat eerste weekendverlof en waar moet u aan 
denken? Als er tijdens of vóór het weekend nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u 
24/7 bij de verpleging terecht!



Medicatie 
Op het moment dat u zich in het bijzijn van familie of bekende afmeldt bij de verpleging, 
krijgt u uw medicatie mee tot en met 17.00 uur van de laatste avond van uw verlof, 
inclusief medicatielijst. Mocht u ‘zo nodig’ medicatie hebben, dan krijgen uw naasten 
en uzelf hier uitleg over en informatie mee op papier. Gelieve medicatie die overblijft bij 
terugkomst retour te geven aan de verpleging.

Vermoeidheid
Door hersenletsel worden mensen over het algemeen sneller moe en duurt het langer om 
te herstellen. Houd u daar ook in het weekend rekening mee. Om hier goede balans in te 
vinden is het belangrijk duidelijk uw grenzen aan te geven. Geef aan wanneer u vermoeid 
bent, verdeel bezoek en activiteiten over het weekend en neem voldoende rustmomenten.

Alcoholgebruik 
Alcoholgebruik wordt afgeraden en gaat alleen in overleg met de arts.

Weekendevaluatie 
Als u voor de eerste keer met weekendverlof gaat, krijgt u een weekendevaluatielijst mee. 
Het is de bedoeling hierin zo uitgebreid mogelijk in te vullen hoe het weekend is verlo-
pen. Uw behandelteam bij Adelante weet dan  wat goed gaat en waar nog extra aandacht 
aan besteed kan worden. 

Vertrek en terugkomst 
In overleg met de arts wordt besproken wanneer u met weekendverlof mag. Als dit op 
vrijdag is, mag u na uw laatste therapie vertrekken. Op de afgesproken dag van terug-
komst verwacht de verpleging u uiterlijk om 21.00 uur retour op de afdeling. U dient zich 
dan weer aan te melden bij de verpleging.

Adelante, afdeling CSCU, t. 045-528 23 82

www.adelante-zorggroep.nl | www.cicerozorggroep.nl
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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, medewerkers en 

vrijwilligers 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! 


