Revalidatiedagbehandeling
tijdens coronaperiode

1

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. Onze zorg- en dienstverlening loopt op dit moment anders dan
u van ons gewend bent. Hier vertellen we u over de gevolgen voor de poliklinische
dagbehandeling. Waar we in deze folder spreken van uw behandeling betreft dit voor
de Kinderrevalidatie de behandeling van uw kind.

Poliklinische
revalidatiebehandeling
Na de intake bij de revalidatiearts wordt bepaald of een dagbehandeling bij onze
revalidatieafdeling noodzakelijk is of dat u behandeld kunt worden door een therapeut
in uw eigen omgeving. Wanneer u een behandelingstraject bij Adelante gaat
doorlopen bepaalt de revalidatiearts in welke behandelvorm dat op dit moment kan.
Voor de veiligheid van u en onze medewerkers volgt Adelante de richtlijnen van het
RIVM. We proberen de behandeling waar mogelijk op een creatieve en verantwoorde
manier door te laten gaan zonder dat u als patiënt het huis uit moet. We maken hierbij
ook gebruik van behandeling op afstand. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een
oefenprogramma voor thuis (via telerevalidatie), telefonische consulten en beeldbellen
(via Zoom). Patiënten die momenteel in behandeling zijn bij Adelante en die we niet of
minder frequent zien, worden in ieder geval telefonisch benaderd.
Wanneer uw revalidatie doorgaat
Het is mogelijk dat u tijdelijk in een andere ruimte therapie krijgt dan normaal. Ook is
het mogelijk dat u tijdelijk therapie krijgt van een andere therapeut. Wij proberen alle
afgesproken en geplande behandelingen door te laten gaan, als het niet op locatie van
Adelante kan, dan via telefonisch contact, telerevalidatie of beeldbellen.
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Belangrijkste maatregelen & richtlijnen
Bescherm uzelf en anderen
Blijf thuis wanneer u ziek bent en verzet uw afspraak
Was regelmatig uw handen
Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg
Geen zakdoek? Hoest of nies in uw elleboogholte
Medewerkers die binnen een straal van 1,5 meter in contact staan met u, dragen
een mondkapje. Het mondkapje beschermt u als patiënt tegen ziekteverwekkers uit
de neus of mond van onze medewerkers. Een medewerker die ervan wordt verdacht
te zijn besmet met het coronavirus blijft thuis en komt niet naar onze locatie.
Wilt u ook ervoor zorgen dat u 1,5 meter afstand houdt van onze medewerkers?
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OVER ADELANTE
Vragen?

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!

Mocht u naar aanleiding van deze
informatie nog vragen hebben, dan kunt u
terecht bij afdeling revalidatie via
telefoonnummer 045 -528 3400 of e-mail
polivenlo@adelante-zorggroep.nl.
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