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Hieronder zijn de resultaten weergegeven. 
DKJ Totaal respons: 47 
Aanbevelen: 91,5% 
Behandelplan ontvangen 91,5% 
 
Locatie Houthem: N17 
Aanbevelen Houthem: 100% 
Behandelplan ontvangen 76,5% 
 
Locatie Venlo: N30 
Aanbevelen Venlo 87% 
Behandelplan ontvangen 100% 
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Algemene opmerkingen in open vraag 

 
Houthem 
Wij zijn niet helemaal te vrede over het verblijf. 

Heel goed 

Zeer tevreden 

In principe goed. Soms mist de communicatie met school, en de overdracht naar nieuwe collega’s 

Geen stap verder uiteindelijk en nu wordt er genormaliseerd en loopt mijn kind nog steeds tegen dezelfde klachten aan 

Prima zorg en begeleidingsband 

Hulpverleners zijn aardig en lief tegen kindje. Revalidatiearts is wat zakelijker, maar wel aardig. Goede uitleg. Alleen weinig 
parkeergelegenheid voor poliklinische bezoekers. 
In eerste instantie leek het dat er niks gebeurde, dit kwam omdat wij vooraf niet duidelijk geïnformeerd zijn. Pas na 5 weken 
kwam een en ander op gang. Dit had volgens ons beter gecommuniceerd kunnen worden. 

Prima, zeer tevreden, maar we houden de contactlijntjes zelf kort...en de vinger aan de pols 

Wij zijn erg tevreden, maar hebben in december kindbespreking in het nieuwe team. 
Erg spannend wat zij gaan vertellen. 

Over het algemeen positief. Net nieuwe revalidatie arts, dat is nog een beetje aftasten en afstemmen met elkaar. De vorige arts 
waren we zeer tevreden over. 

Toen duidelijk werd dat ons kind niet meekwam op school en werd over geplaatst merkte je dat de leidsters geen interesse 
meer in hem toonden. En bij de fysio was het te dwingend en dat vond mijn kind niet fijn. Zeker bij de screening 

Goed en prettig 

Voorheen goed , laatste tijd minder , ligt niet aan revalidatieteam /arts maar aan bureaucratie school 
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Venlo 
 
Goed behulpzaam ze helpen heel erg goed en hebben een luisterend oor 

Sinds de geboorte zijn we met onze zoon in behandeling bij het revalidatieteam, hij is nu 12 jaar. Ervaring is dat er altijd zelf 
initiatief genomen moet worden voor contact, nieuwe afspraken, loopanalyses etc. Ook is er geen duidelijk en structureel 
behandelplan. 

Tot nu toe alleen nog intakegesprek gehad. Deze als positief ervaren. 

zeer goed dit komt mede doordat school en revalidatie zeer goed en nauw samenwerken 

Prima ervaring 
Alleen slechte communicatie onderling over afspraken maken. 
Zijn al meerdere malen aan het wachten op een doorverwijzing naar neuroloog !!!! 
Tot op heden nog niets ontvangen 

Helaas is er een aantal keer miscommunicatie geweest waardoor ik zelf achter afspraken aan moest gaan. Verder ben ik wel 
heel blij met mijn zoontje zijn behandelend arts. Hij is zeer betrokken en geïnteresseerd. 
Heel positief. Planning loopt niet altijd soepel als er wijzigingen zijn. Verder heel tevreden 

Mijn kind voelde zich op zijn gemak. Hij heeft de behandelingen als prettig ervaren. 

Wij zijn op dit moment alleen geweest voor het eerste gesprek en de eerste onderzoeken.  
Er waren we wegens ziekte wijzigingen in de volgorde van de onderzoeken,  maar dit was niet gecommuniceerd,  waardoor er 
onduidelijkheid bij onze zoon was. 
De therapeuten en arts zijn adequate behandelaren. Echter de organisatorische kant mag nog wel verbeterd worden. 
Communicatie over behandeltijden, wijzigingen, bijwonen van therapiemomenten, enkel inzage in dossier met DigiD, enz laat te 
wensen over. Hier kan zeker nog veel vooruitgang behaald worden. 

Professionals zijn kundig en prettig. Administratief is het een ramp. Zelf achter afspraken aan bellen, zorgen dat de juiste acties 
ondernomen worden (zoals externen uitnodigen). Afgelopen jaren niet echt verbetering in gekomen. 

prima contact. en goede begeleiding 

Wij zijn zeer tevreden over de revalidatie van Adelante in Venlo. Onze zoon voelde zich erg op zijn gemak bij zijn therapeuten. 
We hebben er wel wat aan gehad maar of onze zorgvraag is beantwoord daar kan ik geen antwoord op geven. Ik zie nog 
steeds geen verandering in de moeheid en pijnklachten bij onze zoon. 

Inhoudelijk fijn en kwalitatief goede onderzoeken, gesprekken. Organisatie is chaotisch, brieven in drievoud, elke paar dagen 
weer een nieuwe brief, niet volledig, informatie onduidelijk. 

Goede samenwerking en uitleg naar ouder en kind en prettige medewerkers 

Prima team ...alle afspraken en behandelingen in goed overleg. 
Reageren ook snel. 

Een goede ervaring. geen invloed op de planning m.b.t. de revalidatiearts. Therapieën wel. 

Fijne samenwerking en snel de hulpvraag opgepakt. Vriendelijkheid en betrokkenheid bij de  medewerkers 

Wij zijn ontzettend tevreden over de wijze waarop begeleid zijn na het ongeval van Vera. We hebben deze als zeer steunend 
ervaren.  
Zowel het fysieke als het emotionele herstel zijn heel prettig opgepakt. 
Dit was zo voor ons kind, maar ook voor ons als ouders was er aandacht. 
De bevestiging die we kregen over de wijze waarop we onze weg hebben gezocht was helpend. Ook voor ons oudste kind is er 
hulp geweest. 
Wij kunnen nu weer samen verder door het enorm fijne team dat ons begeleid heeft. Alleen maar lof. 

Er wordt met veel ervaring gehandeld en meegedacht. 
helemaal goed! 

Heel erg goed, revalidatieartsen zijn zeer ervaren artsen met een menselijk gevoel en dat is voor ons als ouders van 
onschatbare waarde. Ook het personeel is super meedenkend en behulpzaam! 

Onze ervaring is over het algemeen positief, maar we merken dat de communicatie niet altijd soepel verloopt.  
Zo bleek tijdens het laatste teamoverleg dat de leerkrachten niet op de hoogte waren van het behandelplan van de 
ergotherapeut. En de ergotherapeut was niet op de hoogte van de aanpak in de klas. Dit vinden wij een gemiste kans. Ook 
vinden we het jammer dat logopedie wordt stopgezet, omdat het niveau past bij het IQ. Wij missen hierin het kijken naar het 
kind zelf i.p.v. de papieren versie van het kind. 

Behandelaars en arts werken goed samen, tevreden hierover. Helaas zeer vaak teleurgesteld in het secretariaat...stukken kwijt, 
afspraken niet gemaakt, brutaal....erg jammer! 

Ik vind contact leggen met betrokken therapeuten  lastig gaat altijd via  secretariaat. Uitleg over afspraken zijn minimaal Ik vind  
de betrokkenheid/overleg met revalidatie arts weinig. Bij ontbreken van neuroloog geen of nog geen oplossing. Wel nodig. 

Zeer goede ervaring 

Behandelende therapeuten zijn zeer betrokken, toegankelijk en meedenkend. 
Wij missen de verbreding naar eventuele zorg / behandeling elders. Als ouders weten wij niet welke zorg in het land wordt 
aangeboden. Wij verwachten dat de arts vanuit zijn expertise breed (dus ook buiten Adelante) bekijkt welke behandeling het 
meest passend is. 

 


