Gehoor & Taal tijdens
coronaperiode
Informatie voor verwijzers
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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. Adelante bereidt zich voor op een doorstart en we vertellen u
hier graag meer over:
Aanmelden
U kunt uw patiënt zoals gebruikelijk bij ons aanmelden voor hulpvragen op het gebied
van gehoor en taal op de verschillende locaties, via zorgdomein of via de
contactgegevens op de laatste pagina. Bij het hervatten van de audiologische zorg
hechten we groot belang aan de gezondheid van onze cliënten, eventuele begeleiders
en medewerkers. Cliënten, begeleiders en medewerkers zullen vooraf worden
gescreend op de symptomen van COVID-19 om het besmettingsrisico te
minimaliseren.
Gehoor
Vanaf 11 mei wordt de diagnostiek en begeleiding van kinderen en volwassenen met
gehoorproblemen geleidelijk hervat. We starten met cliënten, van wie de afspraken in
de periode van 16 maart tot 11 mei geannuleerd zijn. Nieuwe aanmeldingen worden
ingepland op volgorde van urgentie. Bij het plannen en behandelen moeten voorzorgsen hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Onze productiecapaciteit wordt
hierdoor beperkt. Daardoor kan de wachttijd voor sommige cliënten groter zijn dan u
van ons gewend bent. Waar mogelijk wordt bij de psychosociale begeleiding gebruik
gemaakt van eHealth en teleconsulten.
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Taal
Vanaf 11 mei wordt de diagnostiek bij kinderen met vragen op gebied van spraak, taal
en daaruit voortvloeiende lees- en spellingsproblemen hervat. We starten met cliënten,
van wie de afspraken in de periode van 16 maart tot 11 mei geannuleerd zijn. Het
planningsschema wordt stelselmatig opgebouwd waarbij ook de cliënten op de
wachtlijst aan bod komen. Nieuwe aanmeldingen worden op de wachtlijst geplaatst.
Ook de vroegbehandelgroepen starten vanaf 11 mei de behandeling voor kinderen
met een gehoor – en/of taalprobleem. De vroegbehandeling individueel die voorheen
bij TOS-kinderen thuis plaatsvond, wordt vooralsnog enkel op afstand geboden via
beeldbellen.
Binnen Audiologie & Communicatie worden preventieve maatregelen m.b.t. het
coronavirus toegepast, waarbij wij in principe het beleid van het RIVM, FMS en de
brancheorganisatie FENAC volgen. Dat geldt ook voor de inzet van eventuele
persoonlijke beschermingsmiddelen.
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Contact
Hoensbroek
t 045-5282900
e gehoor@adelante-zorggroep.nl

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!

Venlo-Blerick
t 045-5283350
e gehoorvenlo@adelante-zorggroep.nl
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