Kinderrevalidatie tijdens
coronaperiode
Informatie voor verwijzers
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Medisch Specialistische
Kinderrevalidatie
De laatste weken heeft het coronavirus het leven van ons allemaal grondig veranderd.
Om de verspreiding van het virus af te remmen, heeft de overheid verschillende
maatregelen genomen. De revalidatiebehandeling van klinische en poliklinische
patiënten gaat door maar loopt op dit moment anders dan u van ons gewend bent.
Aanmelden
U kunt uw patiënt zoals gebruikelijk bij ons aanmelden voor klinische of poliklinische
revalidatie op de verschillende locaties, via zorgdomein of via de contactgegevens op
de volgende pagina.
Klinische revalidatie
De behandeling van klinisch opgenomen kinderen in de Valkhorst in Valkenburg wordt
zoveel mogelijk gecontinueerd. Hierbij worden preventieve maatregelen m.b.t. het
corona virus toegepast, waarbij wij in principe het beleid van het RIVM en van de
regionale ziekenhuizen volgen. Ook kinderen die besmet zijn met het coronavirus
kunnen worden opgenomen voor klinische revalidatie.
Poliklinische revalidatie
De revalidatie dagbehandeling wordt zoveel mogelijk gecontinueerd. De behandeling
kan indien noodzakelijk plaatsvinden op onze locaties, daarnaast wordt veel gebruik
gemaakt van beeldbellen en telerevalidatie. Ook de consultaire patiënten worden
gezien, indien mogelijk via beeldbellen.
Bij de aanmelding bepaalt de revalidatiearts of een dagbehandeling in één van onze
centra noodzakelijk is of dat een patiënt ook geheel of gedeeltelijk in de eerste of
anderhalve lijn behandeld kan worden. Voor de veiligheid van de patiënt en onze
medewerkers volgt Adelante de richtlijnen van het RIVM en de regionale ziekenhuizen.
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Vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u terecht
bij:
Locatie Valkenburg: aanmeldingvalkenburg@adeIante-zorggroep.nl of telefonisch
tijdens kantooruren op 045-528 2604.
Locatie MUMC: poli.revalidatie@mumc.nl of via 045-528 2425
Locatie Zuyderland: rev06@zuyderland.nl of via 088-459 9718
Locatie Venlo: aanmeldingvenlo@adelante-zorggroep.nl of via 045-528 3400
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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!
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