JAARBEELD 2021

VOORWOORD
We blikken terug op 2021. Een jaar waarin we voortbouwen op het pad
dat we hebben uitgestippeld in onze Meerjarenkoers.
Het pad dat continue aanpassing vereist in tijden van een pandemie.
Daarnaast werd ons Kindcentrum zwaar getroffen door wateroverlast in
juli 2021.
We kijken dan ook met trots naar de inzet en betrokkenheid van
medewerkers het afgelopen jaar.
Samen zetten we ons in om onze expertise en ambities op het gebied
van (revalidatie)zorg, onderwijs en audiologie te laten groeien.
In dit jaarbeeld staan we stil bij een aantal belangrijke ontwikkelingen en
mijlpalen.

Yvette van Horn & Henri Plagge
Raad van Bestuur Adelante

Henri Plagge & Yvette van Horn
Raad van Bestuur Adelante

HOOGTEPUNTEN 2021

START RENOVATIE
ULINGSHOF
De grootschalige renovatie aan
de Ulingshofweg in Venlo is
gestart.
De renovatie duurt tot het
einde van het schooljaar.
Vanaf schooljaar 2022 – 2023
keren alle leerlingen, die nu
tijdelijk op 2 locaties
verblijven, terug naar een
volledig nieuw en volwaardig
kindcentrum.
>>Lees meer

december 2021

ZUYD HOGESCHOOL EN ADELANTE BREIDEN
SAMENWERKING UIT
Doel: innovatie van de zorg bevorderen door de samenwerking
tussen docenten, onderzoekers, studenten en zorgprofessionals
te versterken. Dit komt ten goede aan de patiënt omdat deze
erbij gebaat is als de hulpvraag vanuit meer verschillende
invalshoeken bekeken wordt.
Passend bij de behoefte van deze tijd is in de
samenwerkingsovereenkomst de ambitie opgenomen om
samen op te trekken in de ontwikkeling en toepassing van
eHealth en cliëntparticipatie in de organisatie.
>> Lees meer

december 2021

ONDERZOEKSPROJECT ‘TAAL IN ZICHT’
Twintig jaar lang worden kinderen met (of een vermoeden van) een
taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Nederland gevolgd. Waarom
ontwikkelt het ene kind met TOS zich optimaal en het andere kind
niet of minder?
In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe kinderen met (een
vermoeden van) TOS zich ontwikkelen op het gebied van taal. Maar
ook op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren,
welbevinden, schoolse vaardigheden en later op de arbeidsmarkt.
Door kinderen gedurende lange tijd te volgen, kunnen we factoren
die samenhangen met de ontwikkeling in en om het kind
detecteren.
>> Lees meer

oktober 2021

MEER AANDACHT VOOR EMOTIONELE
GEVOLGEN TIJDENS
REVALIDATIEBEHANDELING VAN
DIABETESPATIËNTEN MET ZENUWPIJN
Ongeveer 25-50% van de mensen met suikerziekte heeft last van
neuropathie (zenuwbeschadiging) en van daaruit zenuwpijn
(pijnlijke diabetische neuropathie, PDN). De impact van deze
klachten op het dagelijks leven kan enorm zijn. Mensen gaan vaak
gebukt onder aanzienlijke pijnklachten, beperkingen in het
dagelijks leven en een verminderde kwaliteit van leven. Het is
belangrijk dat er meer aandacht komt voor de emotionele gevolgen
van deze aandoening, zodat een (revalidatie)behandeling hier
beter op kan inspelen. Dat concludeert Charlotte van Laake-Geelen,
revalidatiearts en klinisch onderzoeker bij Adelante en promovenda
aan de Universiteit Maastricht.
>> Lees meer

Charlotte van Laake-Geelen

september 2021

ADELANTE EN ROB HARMELING SAMEN
OP DE FIETS
Sporten en bewegen is voor revalidanten belangrijk. Naast het
samen zijn geeft het energie en vertrouwen in de
mogelijkheden die je nog wél kunt. Handbiker en Adelante
ambassadeur Mitch Valize is hét voorbeeld van het mentaal en
fysiek verleggen van grenzen! Hij won onlangs twee gouden
medailles op de Paralympische spelen in Tokio. Bij Adelante
heeft hij deze sport ontdekt. Hij fietste in september samen met
het team van Adelante mee met de etappe van Hoensbroek
naar Eindhoven voor de ‘Geluk in Beweging Challenge’.
>> Lees meer

oktober 2021

ONDANKS WATERSCHADE TOCH NAAR
SCHOOL
Na de overstromingen in juli werd al snel duidelijk dat het
kindcentrum van Adelante een hele tijd niet gebruikt kon
worden. Binnen enkele dagen waren de behandel- en
zorgfuncties ondergebracht op de Adelante locaties in
Hoensbroek en tijdelijk in Maastricht (de Maasgouw). In de
zomervakantie is keihard gewerkt om de school op maandag 6
september te laten starten.
>> Lees meer

6 september 2021

OPENING EXPERTISECENTRUM GEHOOR,
SPRAAK & TAAL ROERMOND
In het expertisecentrum werken Adelante Audiologie &
Communicatie, Koninklijke Kentalis en de Mgr. Hanssen
samen. Deze drie ketenpartners zetten zich in voor kinderen
met ernstige auditieve en communicatieve beperkingen. Ze
ondersteunen elkaar en geven invulling aan het hele palet van
diagnostiek, behandeling en onderwijs aan kinderen met
gehoor-, spraak- en taalproblemen.
>> Lees meer

september 2021

WATERSPORTWEEK
Al meer dan 15 jaar wordt de watersportweek jaarlijks
georganiseerd door divisie volwassenenrevalidatie. Door corona
hebben we in 2020 helaas een jaar moeten overslaan. In 2021 is
het tussen de lockdowns toch kunnen doorgaan.
Zeventien revalidanten en zes begeleiders van Adelante trekken
naar “Robinson Crusoë”, een klein onbewoond eilandje op de
Loosdrechtse plassen. De speciaal uitgeruste accommodatie en
permanente deskundige crew geeft deelnemers vijf dagen lang
een onvergetelijke ervaring. Ze konden onder begeleiding een
watersport uitproberen zoals zeilen en kanoën.

20-24 september 2021

WEBINARS/CONGRES
• Adelante organiseert online NVDG (Nederlands-Vlaams
Dwarsleasie Genootschap) congres

- maart 2021

• Nieuwe ontwikkelingen in pijnrevalidatie >> Lees meer

- oktober 2021

• Inzet ervaringsdeskundigheid na NAH revalidatie >> Lees meer

- april 2021

• Hoe ‘digivaardig’ is jouw patiënt? Adelante heeft als
uitgangspunt om in de toekomst meer gebruik te maken van
EHealth toepassingen.

- september 2021

WIJ HOREN BIJ ELKAAR
In juli 2021 werd het Kindcentrum in Valkenburg zwaar getroffen
door de watersnoodramp. Naar aanleiding van deze ramp
ontstonden mooie initiatieven en doneeracties. De
saamhorigheid is hartverwarmend!
Ook maakten medewerkers en leerlingen van Adelante Kind en
Jeugd een filmpje. De tekst werd geschreven op het lijflied "Wij
horen bij elkaar". Er werd thuis gezongen en gedanst.

Lijflied “Wij horen bij elkaar”

augustus 2021

WAAROM HERSTELLEN MENSEN NA EEN
HERSENLETSEL NIET ZO SNEL OF GOED ALS JE
ZOU VERWACHTEN PUUR OP BASIS VAN DE
ERNST VAN HET LETSEL?
Dit was de centrale vraag bij het proefschrift "Exploring the fearavoidance model after brain injury" van Melloney Wijenberg
(psycholoog Adelante). In een eerste verkenning van deze
onderzoekslijn is het vreesvermijdingsmodel toegepast op
hersenletsel. De manier van denken over klachten en angst
centraal stellen, leidt tot veelbelovende resultaten.
Melloney promoveerde op dit onderwerp aan de Universiteit
Maastricht.
>> Lees meer over het proefschrift..

juli 2021

NIEUW KINDCENTRUM VOOR ONDERWIJS,
REVALIDATIE EN ZORG IN VENLO
In juni 2022 ondertekenden de bestuurders van Onderwijsgroep
Buitengewoon (onderwijs), Adelante Zorggroep (revalidatie) en
PSW (gehandicaptenzorg) en wethouder Schatorjé namens de
gemeente Venlo een samenwerkingsovereenkomst voor een nieuw
te ontwikkelen kindcentrum voor Onderwijs, Revalidatie en Zorg in
Venlo.
De samenwerkingspartners hebben de ambitie om een integraal
kindcentrum te ontwikkelen voor kinderen en jongeren (2-20 jaar)
met een lichamelijke en/of meervoudige beperking en langdurig
zieke kinderen in Noord- en Midden-Limburg. Om dit te realiseren
wordt vanaf het nieuwe schooljaar de huidige locatie van het
regionaal kindcentrum Ulingshof in Venlo gerenoveerd.
>> Lees meer

Ondertekening (vlnr): Stephan Bodde (PSW),
Peter Schutte (Onderwijsgroep
Buitengewoon), Henri Plagge (Adelante) en
namens de gemeente Venlo Wethouder
Frans Schatorjé.

juni 2021

HOOGLERAAR REVALIDATIEGENEESKUNDE
JEANINE VERBUNT IN GESPREK MET L1 OVER
LONG COVID KLACHTEN
Een deel van de mensen houdt na een coronabesmetting
langdurig klachten, de zogeheten long COVID klachten.
>> Lees meer

mei 2021

JONGE PIJNPATIËNTEN MET HYPERMOBILITEIT
FUNCTIONEREN BETER NA
REVALIDATIEBEHANDELING
Angst voor pijn of het krijgen van blessures in combinatie met
hypermobiliteit*1 kan van grote invloed zijn op het dagelijks
functioneren en de kwaliteit van leven van jongeren met
chronische pijn aan het bewegingsapparaat (CMP*). Hierdoor
kunnen zij bijvoorbeeld minder sporten, verzuimen ze meer op
school en hebben zij minder contact met vrienden. Dit ervaren
zij als een enorme beperking. Beter kunnen functioneren
ondanks de pijn is echter haalbaar voor jongeren met
hypermobiliteit.
>> Lees meer over het promotieonderzoek van Thijs van
Meulenbroek.

april 2021

INNOVATIEVE REVALIDATIETECHNOLOGIE
DOOR EUREGIONALE SAMENWERKING
In de afgelopen 3 jaar heeft intensieve Euregionale
samenwerking in een netwerk van universiteiten, hogescholen,
revalidatiecentra, living labs en bedrijven zich gericht op het
stimuleren van innovatie en implementatie van complexe
revalidatietechnologie. Dit heeft onder andere geleid tot
oprichting van drie klinische testcentra in de Euregio. Deze
centra vormen een inspirerende, praktijkgerichte omgeving om
samen met patiënten nieuwe revalidatie-technologische
producten en concepten te ontwikkelen, testen, onderzoeken en
valideren.
>> Lees meer

april 2021

STEEDS MEER OUDEREN KRIJGEN EEN
DWARSLAESIE
In de krant de Limburger een uitgebreid interview met
verpleegkundige Jos Bloemen en fysiotherapeut Paul
Dobbelsteijn. Onlangs bogen professionals op een digitaal
congres zich over de zilveren generatie dwarslaesiepatiënten. Er
is veel veranderd. Mensen met dit letsel worden steeds ouder.
Én de groep 55-plussers mét dwarslaesie groeit.
Ze zien ze binnen komen: 55-plussers die een dwarslaesie
hebben opgelopen door een val bij het klussen. Of door een
ongeluk met de e-bike.
>> Lees meer

Paul Dobbelsteijn en Jos Bloemen

april 2021

SPECIALE TENT VOOR BEHANDELING
TINNITUS
De wachtlijsten voor de tinnitusbehandeling zijn door de
coronamaatregelen met beperkte groepsgrootte aanzienlijk
toegenomen.
“Wanneer we nu niet ingrijpen worden de wachttijden alleen
maar langer en krijgen we die de komende jaren nog moeilijker
weggewerkt. We laten mensen nu al langer met hun prangende
zorgvraag wachten dan we moeten willen”, aldus Tom Niesten,
directeur Adelante Audiologie & Communicatie.
>> Lees meer

april 2021

POST COVID-19 ARBEIDSREVALIDATIE
Veel werknemers ervaren lang na een besmetting met Covid-19
nog steeds een forse negatieve impact op hun fysiek en mentaal
functioneren. Het is daarom van belang dat er passende
ondersteuning wordt geboden bij de terugkeer naar werk.
Adelante Arbeid biedt deze ondersteuning en helpt werknemers
en werkgevers bij re-integratie na Covid.
>> Lees meer

april 2021

VERWIJSHULPGIDS ONDERSTEUNT
(HUIS)ARTSEN BIJ HET KIEZEN VAN DE JUISTE
NAZORG VOOR CORONAPATIËNTEN
Adelante, UM en MUMC+ hebben samen een verwijshulpgids
ontwikkeld, die (huis)artsen ondersteunt bij het kiezen van de
juiste nazorg voor coronapatiënten. Met dit triage-instrument
kan de (huis)arts eenvoudig en snel de best passende nazorg
voor de patiënt bepalen en doorverwijzen naar de juiste
zorgorganisatie. Zodat patiënten hun leven weer zo snel
mogelijk kunnen oppakken.
>> Lees meer

februari 2021

MEERJARENKOERS ADELANTE
Steeds meer samenwerken in de keten, een verschuiving van
revalidatiezorg in klinieken naar zorg in de omgeving van de
cliënt, telerevalidatie – het is maar een willekeurige greep uit de
vele veranderingen die gaande zijn in de zorg.
Adelante verandert mee de komende jaren. Zodat we ook in
2025 aan de top staan van de audiologie, het speciaal onderwijs
en de revalidatiezorg in Limburg en daarbuiten.

>> Lees hier meer over hoe we dit doen.

februari 2021

CIJFERS 2021

AANTAL CLIËNTEN 2021
LEERLINGEN
Valkenburg
Maasgouw

UNIEKE CLIËNTEN IN DE ZORG
Audiologie & Communicatie
Kind & Jeugd, verblijf & kindzorg
Revalidatie (incl. ziekenhuizen)

8.242
1.387
8.635

314
91

AANTAL MEDEWERKERS 1159
REVALIDATIE VOLWASSENEN 429 (incl. teams ziekenhuizen)
AUDIOLOGIE & COMMUNICATIE 130
KIND & JEUGD 436 waarvan 200 speciaal onderwijs
SERVICES 97

STAF 67
VRIJWILLIGERS 100

AANTAL PUBLICATIES EN STAGES
WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 39
PROEFSCHRIFTEN 8

STAGES 158
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HET UITGEBREIDE JAARDOCUMENT MET CIJFERS
VAN STICHTING ADELANTE GROEP KUNT U EIND MEI
2022 HIER OP ONZE WEBSITE RAADPLEGEN.
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