
behandelcommunicatie
tijdens uw revalidatie
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evaluatie
(Wat hebben we al bereikt?)

hulpvragen
(Wat wil ik?)

huidige situatie
(Waar sta ik nu?)

kernproblemen
(Wat is het grootste probleem?)

belemmerde en bevorderende 
omstandigheden
(Waar kunnen we niks aan doen maar 
moeten we wel rekening mee houden?)

hoofddoel
(Waar werken we naartoe?)

behandeldoel
(Welke stappen moeten we daarvoor 
zetten?)

U bent gestart met een revalidatiebe-
handeling bij Adelante. Op basis van uw 
hulpvragen gaat uw behandelend team 
u uitgebreid observeren en onderzoeken. 
Na afronding schrijven alle behande-
laren een rapportage over u.

Die rapportage ontvangt u thuis tege-
lijkertijd met een uitnodiging voor een 
bespreking met uw behandelend team.

Het is in uw eigen belang deze rap-
portage vooraf goed door te nemen. 
U bent tenslotte degene die samen 
met het hele team gaat werken aan uw 
herstel.
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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. Bij Adelante volwassenenrevalidatie en arbeidsreïntegratie 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. Bij Adelante werken ruim 1100 professionals verspreid over diverse locaties in heel Limburg. Daarnaast is 

Adelante actief in de poliklinieken van ziekenhuizen en in de ambulante begeleiding.

Tijdens de teambespreking loopt u sa-
men met het behandelteam de agenda 
door en kunt u vragen stellen over de 
rapportage. Wij kijken wat u heeft bereikt, 
nemen uw hulpvragen door en bespreken 
mogelijke hindernissen voor de revalidatie.

Na afloop stelt u samen met het team uw 
doelen voor de volgende periode vast 
en maken we afspraken over het verdere 
verloop van  uw revalidatie.

U ontvangt thuis een bijgewerkte rappor-
tage. Eventuele opmerkingen kunt u 
binnen twee weken aan ons 
doorgeven.

Wij wensen u een voorspoedig herstel! 

voor de volledige animatie verwijzen wij 
u naar onze website 
www.adelante-zorggroep.nl, 
in de rechterbalk bij revalidatie voor 
volwassenen.




