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Phaedra Starmans was 7 jaar oud toen bij haar in 2014
een kwaadaardige bottumor boven haar linkerknie
werd geconstateerd. Ondanks de zware periode tijdens haar ziekte, kon ze samen met haar klasgenoten
over naar het volgende schooljaar. De combinatie van
Phaedra’s wilskracht én ‘real-live’ ondersteuning van
een begeleider van Adelante ZO Dichtbij thuis en op
school, zorgden ervoor dat ze bijbleef met de studiestof.

“Ik heb mijn klas toch bij
kunnen houden”

131
cliënten
amputatie

“Wat ben ik blij dat ik
deze kans heb gekregen”
Martin Claessen (40) uit Heerlen raakte op zijn motor
met hoge snelheid in een bocht een paaltje. Zijn onderbeen werd geamputeerd en vele jaren van ellende
volgden. Tot het moment dat hij in aanmerking kwam
voor een innovatieve klikprothese (osseointegratie genaamd). Anno februari 2018 liep zijn revalidatie ten
einde en loopt Martin zonder hulp van krukken of stok.

Sjors Blokland (20) uit Roermond was 18 jaar toen hij
op vakantie met zijn vader aan de Costa Brava een zeer
ernstig ongeval kreeg. Hij hield er een hoge dwarslaesie aan over en kon in eerste instantie helemaal niets
meer zelf, zelfs ademen niet. Na een ziekenhuisperiode van zo’n zes weken bracht hij nog een jaar en twee
maanden door bij Adelante in Hoensbroek.

“Ik ben van heel ver
gekomen en wil nog veel
verder komen”
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“Ik zou het zo
weer doen”

Linda Bloem (38) uit Brunssum is getrouwd en heeft
drie kinderen. In 2014 brak ze haar nek door een val.
Een spoedoperatie en een langdurig revalidatietraject
volgden. Maar met succes. In 2016 kreeg Linda - op
aanraden van het handenteam van Adelante - een operatie aan haar rechterarm in Zuyderland Heerlen om
haar arm-/handfunctie te verbeteren.
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Koen Reesink (42) uit Maastricht is werkzaam als universitair onderzoeker en amateurmuzikant. Koen is
sinds 2008 belast met tinnitus en kreeg daar in maart
2018 nog een zeer ernstig halfzijdig gehoorverlies bij.

“Mijn grootste angst
werd waarheid”

“Alle hulp binnen
Contigo”
“Emma heeft net als 1,5 jaar geleden nog steeds superveel energie. Ze is vrolijk en amuseert zich heel erg
bij Contigo. Eén keer per week krijgt ze nog fysiotherapie voor haar motoriek. Er moet een klik zijn met de
behandelaars van je kind, vinden wij. Voor je kind wil
je alleen het allerbeste. De hulp van Contigo biedt ons
wat lucht om dingen voor onszelf te doen.”

Elektronisch verwijzen
via ZorgDomein

In mei start het project i2-CoRT
met als doel de revalidatietechnologie een flinke boost
te geven. Initiatiefnemer
Adelante heeft diverse partijen
in de regio bereid gevonden
hieraan mee te werken. In drie
klinische testcentra zal nieuwe
technologie ter ondersteuning
van de revalidatie worden
ontwikkeld en getoetst. Ook
Adelante in Hoensbroek krijgt
zo’n centrum.

Vanaf de zomer 2018 kunnen huisartsen hun patiënten elektronisch
verwijzen naar Adelante via de verwijsapplicatie ZorgDomein. Aangesloten huisartsen treffen in ZorgDomein ons actuele zorgaanbod
en relevante informatie voor patiënten over de afspraakprocedures,
toegangstijden en de verwijscriteria.

Nieuwe
voorzitter
Netwerk
Integrale
Kindzorg

De tinnitusbehandeling, die
door Adelante is ontwikkeld,
wordt in het basispakket van
zorgverzekeraars opgenomen
als reguliere zorg. Dit is eind
2017 besloten door Zorginstituut Nederland. Met deze
positieve duiding gaat deze
gespecialiseerde behandeling
van Adelante tot de basisverzekering van de zorgverzekeraars
behoren en kunnen mensen
beter worden geholpen.

Op 15 februari is oud-revalidant Mitch Valize ambassadeur geworden voor Adelante. Mitch en Yvette van Horn, lid Raad van
Bestuur, ondertekenden een document om deze samenwerking
formeel vast te leggen. Met Mitch als ambassadeur geeft Adelante haar speerpunten DOORgaan én handbiken een sympathiek
gezicht met een voorbeeldfunctie.

Per 1 mei 2018 is de heer
Henri Plagge, arts Maatschappij & Gezondheid, benoemd
tot voorzitter van de Raad van
Bestuur van Adelante. Samen
met Yvette van Horn vormt hij
de dagelijkse leiding.
Met positieve gezondheid
als leidraad zal de medisch
specialistische revalidatie de
komende jaren verder ontwikkelen, vooral in samenwerking
met anderen.

Ambassadeur voor Adelante

Regio Limburg/Zuidoost-Brabant is één van de in totaal
7 regio’s waar een Netwerk
Integrale Kindzorg (NIK) wordt
gestart. Een NIK levert een
waardevolle bijdrage binnen
gezinnen met een ernstig ziek
kind. Op 22 mei is de kick-off
van dit regionale netwerk in de
Kindervallei op het terrein van
Adelante in Valkenburg, lid van
de stuurgroep.

Adelante neemt deel aan
spierziektecongres
Ruim 1900 bezoekers, veel leden van Vereniging Spierziekten Nederland, bezochten het spierziektecongres op 15 september in Veldhoven. Adelante gaf die dag uitgebreid informatie over revalidatie bij
neuromusculaire aandoeningen en chronische pijn bij spierziekten.
Het leverde Adelante de nodige aandacht op in een themanummer
van het tijdschrift voor Revalidatie Geneeskunde.

Adelante Arbeid
organiseert scholing

Tinnitusbehandeling
in basispakket

Tijdens een scholingsdag nemen de (GZ-)psycholoog en sportarts van
Adelante de deelnemers mee in de wereld van neuropsychologie en
inspanningsfysiologie. Het doel van deze dag is het koppelen van de
theorie aan de praktijk en verbinden aan functionele termen in relatie
tot werk, het vakgebied van de bedrijfs- en verzekeringsarts.
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