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Adelante is een zorggroep met volwassenenrevalidatie
& arbeidsre-integratie, kinderrevalidatie, speciaal
onderwijs & wonen en audiologie & communicatie als
kernactiviteiten.

Ons motto is: haal het beste uit jezelf. Samen met onze
cliënt richten we ons niet op zijn of haar beperkingen,
maar op de mogelijkheden: wat kan er nog wèl. Wij
beloven het beste uit onszelf en onze cliënten te halen
om de grenzen van het haalbare zo ver mogelijk op te
rekken.
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Volwassenrevalidatie
Binnen de revalidatiegeneeskunde helpt Adelante haar cliënten met zeer
specialistische behandelmethoden, hulpmiddelen en voorzieningen. Centrale
doelstelling is dat de cliënt zo optimaal mogelijk kan functioneren binnen de
mogelijkheden die er zijn. De zorg van Adelante volwassenenrevalidatie valt in grote
lijnen onder vier specialisaties:
Hersenletsel als gevolg van een trauma, een chronischeziekte (MS, Parkinson) of
een CVA
Oncologie
Hartrevalidatie
Dwarslaesie, amputatie, traumatologie en orthopedie
Chronische pijn
Mensen met een arbeidsrelevant gezondheidsprobleem kunnen via verwijzing gebruik
maken van de arbeidspolikliniek die een breed scala aan revalidatie- en
reïntegratiemiddelen biedt.
Bij Adelante Sport & Bewegen in Hoensbroek kunnen cliënten terecht voor een unieke
combinatie van sport- en bewegingsfaciliteiten.
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Kind & Jeugd
Bij Adelante in Valkenburg a/d Geul komen kinderen en jongeren voor behandeling,
speciaal onderwijs, opvang of woontraining. De hulpvraag van het kind neemt altijd
een centrale plaats in. Onder het motto ‘één kind, één plan’ worden het
onderwijsprogramma, de revalidatie(dag)behandeling, wonen met zorg en ambulante
begeleidingsvragen op elkaar afgestemd. Een evenwichtig samenspel tussen
behandelaars, onderwijzend personeel en ouders is hierbij essentieel.
Adelante kinderrevalidatie biedt een omvangrijk zorgpakket op het gebied van:
Hersenletsel (als gevolg van een trauma of een chronische ziekte)
Ontwikkelingsstoornissen zonder duidelijke oorzaak
Ruggenmergproblemen of problemen van de perifere zenuwen
Spierziekten als gevolg van neuro-musculaire aandoeningen
Skeletaandoeningen
Chronische ziekten, zoals reuma
Adelante heeft een mytylschool die voorziet in speciaal basis onderwijs en voortgezet
speciaal onderwijs, transitie (arbeidsoriëntatie) en ambulante begeleiding.
Adelante Sport & Bewegen in Valkenburg biedt een unieke combinatie van sport- en
bewegingsfaciliteiten.
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Audiologie & communicatie
Adelante helpt bij problemen met gehoor, taal en spraak. We bieden onderzoek, advies
en behandeling aan kinderen die problemen ondervinden met hun gehoor-, taal- of
spraakontwikkeling én aan volwassenen met gehoorproblemen of dyslexie.
Bij veel behandelingen van gehoorproblemen komen verschillende disciplines samen:
audiologie, logopedie, orthopedagogie, psychologie en maatschappelijk werk. Deze
disciplines zijn in eigen huis aanwezig. Op het gebied van tinnitus* (oorsuizen) levert
Adelante topklinische zorg.
Bij kinderen kunnen taal- of spraakproblemen te maken hebben met
gedragsproblematiek of een ontwikkelingsachterstand. In dat geval wordt onderzoek
gedaan naar de algemene ontwikkeling van een kind.
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Onderzoek, innovatie & onderwijs
Cliënten die bij Adelante komen mogen erop rekenen dat we ze behandelen volgens
de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk. Om onze kwaliteit op hoog niveau te
houden innoveren we en verbinden we wetenschappelijk onderzoek stevig met de
dagelijkse praktijk.
Brug tussen wetenschap en praktijk
We investeren in onderzoek en innovatie en passen de resultaten daarvan toe. We zijn
actief betrokken bij het opleiden van professionals en het verspreiden van kennis
binnen universiteiten en hogescholen door het geven van onderwijs in
onderwijsinstituten.
Een intensief contact tussen onderzoekers, zorgprofessionals en professionals die met
innovatie bezig zijn is essentieel. Zij beïnvloeden elkaar, ontdekken samen hiaten in
het zorgaanbod, helpen bij het formuleren van onderzoeksvragen en bij het vertalen
van onderzoeksresultaten naar toepassingen in de praktijk.
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Missie
Adelante helpt kinderen en volwassenen die kampen met de gevolgen van een ziekte,
aandoening of ongeval bij het herstel van functioneren en participatie. Adelante
betekent ‘vooruit!’ in het Spaans en daar is onze missie op gebaseerd: cliënt,
medewerker, organisatie, haal het beste uit jezelf!

Visie
We nemen de vraag van de cliënten en hun naasten als uitgangspunt. Voor en samen
met de cliënt zetten we alle benodigde expertise in voor het meest optimale en
gewenste resultaat. Daarbij krijgen alle facetten van het leven aandacht: gezondheid,
zelfredzaamheid, relaties, onderwijs, vrije tijdsbesteding en arbeid. Tijdens de
behandeling geven we de cliënt de mogelijkheid de regie te houden en stellen we deze
in overleg bij als dat nodig is. Adelante werkt daarbij nauw samen met ketenpartners.
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We bieden een breed en gevarieerd
pakket aan (revalidatie) behandeling, zorg
en (speciaal) onderwijs in en vanuit een
groot aantal locaties in Limburg.

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!

Contact
Bekijk ons aanbod en locaties op
www.adelante-zorggroep.nl
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