
adelante actueel

december 2013 nummer 16



Inhoud en colofon

Adelante Actueel 16, december 2013
Adelante Actueel is een uitgave van de zorggroep 

Adelante in Hoensbroek. Dit blad verschijnt vier keer per 

jaar in een oplage van 2.300 exemplaren.

Dit kwartaalblad is bedoeld voor alle relaties van Adelante. 

Daarnaast ontvangen alle medewerkers van Adelante een 

exemplaar.

Adreswijzigingen kunt u sturen naar Adelante  

t.a.v. redactie Adelante Actueel, of mailen naar  

adelanteactueel@adelante-zorggroep.nl

Zandbergsweg 111

6432 CC Hoensbroek

t 045 - 528 28 28

adelanteactueel@adelante-zorggroep.nl

Redactie en samenstelling
Hoofdredactie: drs. Kik Snoek, secretaris raad van 

bestuur

Teksten: Karin Theunissen, Heerlen | John Ekkelboom, 

Nijmegen

Fotografie: Rob Nijpels | Adelante marketing & 

communicatie

Vormgeving: Adelante marketing & 

communicatie

Druk: SchrijenLippertz, Voerendaal/Stein

Uiteraard staan wij altijd open voor suggesties. Mocht u 

vragen of opmerkingen hebben t.a.v. deze editie richt u 

zich dan tot de redactie via adelanteactueel@adelante-

zorggroep.nl. U kunt ook reageren per post t.a.v. redactie 

Adelante Actueel.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of 

vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de 

stafdienst marketing & communicatie van Adelante.

Nieuwe zorg voor jongvolwassenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sport en bewegen verheven tot speerpunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Chronische pijn op de agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sportmee adviseert en begeleidt verenigingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
“De grootste winst? Gelijke behandeling voor elke CVA-patiënt” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Adelante wil expertisecentrum worden voor Limburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Eerste Adelante Challenge smaakt naar meer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bouwnieuws Adelante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Adelante beknopt! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Foto omslag: Laura de Vaan, winnares Adelante Challenge 2013 (zie blz. 16). Fotografie: Bert Willems

4 8



Voorwoord

Voor de laatste keer mag ik een voorwoord voor Adelante 

Actueel schrijven. Volgende maand is het voorbij en wordt 

het stokje overgenomen. Tijd om even terug te kijken en 

een doorkijkje naar de toekomst te maken. 

Deze Actueel maakt het gemakkelijk om met een plezierig 

gevoel terug te kijken. Vol nieuwe ontwikkelingen staat 

deze uitgave voor de dynamiek van Adelante. Natuurlijk 

is dat niet altijd voor iedereen gemakkelijk, die dynamiek, 

want het vraagt om aandacht en energie naast het dage-

lijkse werk. Maar het is wel iets waar Adelante en haar me-

dewerkers trots op mogen zijn. Trots mogen zij ook zijn op 

de dingen die in de afgelopen jaren tot stand zijn gebracht. 

Zo is de “stepped care” afdeling een voorbeeld van het 

denken over passende zorg, zorg op het juiste moment en 

op de juiste plaats voor de juiste patiënt.

Het denken over sport en handicap heeft zich de afgelopen 

jaren verder ontwikkeld, zowel bij de volwassenrevalidatie 

als bij de kinderrevalidatie. Maar ook voor de gehandi-

capten sport in het algemeen wil Adelante een bijdrage 

leveren. Bijzondere evenementen hebben zich tegelijkertijd 

aangediend zoals de Adelante Challenge en de Handbike 

Battle. U kon er uitgebreid in het dagblad over lezen. 

Ook op het terrein van onderzoek worden prestaties 

van formaat geleverd. Als voorbeeld daarvan treft u een 

artikel over onze kersverse nieuwe prof. Jeanine Verbunt. 

Audiologie & communicatie doet ook van zich spreken op 

dit terrein. Eerder in het jaar was er al grote aandacht voor 

het tinnitus onderzoek. Maar ook het streven een expertise 

centrum voor dyslexie te worden is daar een uiting van. 

Om de dynamiek van Adelante en haar medewerkers nog 

eens te onderstrepen kan ik niet nalaten nog enkele andere 

bijzondere ontwikkelingen te noemen, die in deze artikelen-

reeks niet aan bod komen. De wijze waarop het Revalidatie 

EPD vorm heeft gekregen is daar een voorbeeld van. Ook 

de wijze waarop we onze zorgprogramma’s beschrijven en 

waar nodig ook vernieuwen trekt in ieder geval nationaal 

ook aandacht. Ook de ontwikkelingen op het terrein van 

kwaliteit en veiligheid zijn typerend voor de ontwikkeling van 

Adelante met het HKZ certificaat als uiting daarvan.

Naar de toekomst toe zullen de bouwinspanningen nog 

enkele interessante zorgontwikkelingen mogelijk maken, 

zoals het realiseren van ziekenhuisverplaatste zorg, waarbij 

we in staat zijn patiënten in een veel eerder stadium over 

te nemen. Ook aan de andere kant van het zorgspectrum, 

namelijk de nazorg voor patiënten en hun naasten wordt 

een Adelante visie ontwikkeld. Bijzonder daarbij is dat het 

initiatief hiertoe van de patiënten zelf is gekomen via de 

cliëntenraad.

Ook de samenwerking met de eerste lijn, en het verplaat-

sen van tweede lijnszorg naar eerste lijn is een ontwikkeling 

die de komende jaren veel aandacht zal krijgen. 

Dus ook voor de komende tijd dynamiek genoeg, voorlopig 

dus geen gevaar voor stilstand bij Adelante.

Pieter van Dreumel,

voorzitter raad van bestuur

12 16
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Tekst: Karin Theunissen

        Intensieve Thuisbegeleiding helpt jongeren naar een  zelfstandig leven

Nieuwe zorg voor jongvolwassenen 
De zorg van Adelante voor kinderen met een beperking start bij 0 jaar en groeit daarna 
met het kind door alle leeftijdsfasen mee tot de stap naar een zelfstandig leven. Om deze 
laatste mijlpaal goed te kunnen begeleiden heeft Adelante de ‘Intensieve Thuisbegeleiding’ 
ontwikkeld. Zes jongvolwassenen wonen in Heerlen in een appartement van Adelante: volledig 
zelfstandig, maar met de zorg van Adelante op afroep dicht bij! De komende jaren zal dit 
aantal snel groeien, zo is de verwachting.

Zoals alle jongeren zijn ook de jongeren die bij Adelante 

revalideren, wonen of naar school gaan er op een gege-

ven moment klaar voor zelfstandig verder te gaan. Om 

hen in een beschermde omgeving voor te bereiden op 

de hindernissen die hen in een eigen woning te wachten 

staan, heeft Adelante het woontrainingscentrum Villa 

Franca ontwikkeld. “Hier leren de jongeren in een semi-

zelfstandige omgeving voor zichzelf te zorgen, huishoude-

lijke taken uit te voeren, werk of dagbesteding te regelen, 

om te gaan met geld, noem maar op. Alle facetten die 

de jongeren in het dagelijkse leven tegenkomen als zij 

op zichzelf wonen, passeren in het trainingsaanbod 

de revue”, legt Els Alzer, hoofdverpleegkundige bij Villa 

Franca, uit.

Nieuwe zorgvraag

De jongeren wonen gemiddeld een tot twee jaar in Villa 

Franca. “Daarna hield de zorg van Adelante tot voor kort 

op”, vult Paul Leentjens aan. Hij is teammanager Verblijf 

bij Adelante. “Voor sommige jongeren was het ook goed 

zo, maar voor een aantal kwam de stap te vroeg. Zij 

verhuisden van Villa Franca naar een andere zorginstelling 

of terug naar huis. Al het geleerde was dan meestal snel 

weer verdwenen. Zonde natuurlijk. Steeds vaker kregen 

we dan ook de vraag om de jongeren ook een tijdje in 

hun nieuwe woonomgeving te begeleiden, maar dan wel 

meer op afstand. Tegelijkertijd groeide de vraag van jon-

geren die niet bij Adelante naar school zijn gegaan en niet 

bij ons gerevalideerd hebben, om onder onze begeleiding 

de stap naar zelfstandig wonen te zetten.”

Een eigen huis

Als antwoord op deze zorgvragen heeft Adelante de 

Intensieve Thuisbegeleiding ontwikkeld, zeg maar een 

nieuw type ‘aanleunwoning’. Afhankelijk van aanvraag en 

indicatie zijn hiervoor in het afgelopen jaar zes apparte-

menten net buiten het centrum van Heerlen en binnen 

een straal van 1 kilometer rond Villa Franca ‘zorgklaar’ 
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gemaakt, zodat ze toegankelijk zijn voor rolstoelgebrui-

kers. Els Alzer: “Zes jonge volwassenen leven hier hun 

eigen leven. Maar met de wetenschap dat zij 24 uur 

per dag een beroep kunnen doen op het team van Villa 

Franca. Ook krijgen zij afhankelijk van de zorgvraag be-

geleiding aan huis, bijvoorbeeld bij het leren koken en het 

onderhouden van hun woning. En natuurlijk staat de deur 

van Villa Franca altijd open voor een goed gesprek.”

Wmo

De ervaringen na een jaar Intensieve Thuisbegeleiding 

zijn positief. Na Heerlen volgen woontrainingscentra met 

ITB-woningen in onder andere Maastricht en Sittard. Paul 

Leentjens: “We zitten aan tafel met vrijwel alle gemeenten 

in Limburg, want vanaf 2014 wordt deze zorg overgehe-

veld naar de Wmo. En dan is het aan de gemeenten om 

te bepalen hoe zij hun zorgveld inrichten en welke criteria 

er gelden om als jongvolwassene gebruik te kunnen 

maken van zorg. Wij hebben echter alle vertrouwen, juist 

omdat het woontrainen en de intensieve thuisbegeleiding 

jongeren helpt op weg naar een zelfstandige en actieve 

rol in de samenleving.”

        Intensieve Thuisbegeleiding helpt jongeren naar een  zelfstandig leven

Nieuwe zorg voor jongvolwassenen 

Els Alzer en Paul Leentjens

“Ik ben gelukkig hier”

April dit jaar verhuisde Rafael Stevens (26) van Villa Franca naar een ITB-flat. “Door een dwarslaesie ben ik een paar jaar ge-

leden in een rolstoel beland, vanaf dag één enorm getriggerd om weer zo zelfstandig mogelijk te leven. Na mijn revalidatie bij 

Adelante heb ik eerst in een woongroep van RIBW en daarna in Villa Franca gewoond. Vanwege mijn leeftijd was dat eigenlijk 

een stapje terug maar ik heb daar wel geleerd om structuur in mijn leven te brengen. Daar heb ik nu profijt van. Ik doe en regel 

alles zelf. Twee dagen in de week heb ik dagbesteding bij SGL, de overige dagen zijn gevuld met het onderhoud van mijn flat 

en sociale contacten. Het enige nadeel is dat eenvoudige dingen zoals opruimen veel energie kosten. Ik was gewend dingen 

snel te doen. Dat gaat niet meer. Maar mijn leven is zeker niet afgelopen, er valt nog zoveel te beleven. Hier vind ik rust en 

ruimte en ik heb prima contact met mijn buren. Als het nodig is, helpen we elkaar. Bijvoorbeeld met een boodschap. We gaan 

er ook samen op uit; een terrasje pakken in de stad of een potje poolen. Ik ben gelukkig hier en ben erg blij met het feit dat ik 

zo met de begeleiding van Adelante kan wonen. Mijn volgende doel heb ik ook al voor ogen: samenwonen met mijn vriendin.”

Rafael Stevens
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“Ik vind dat sport en bewegen een centrale rol moeten 

spelen tijdens de revalidatie maar ook daarna.” Dat 

zegt Paul Grandjean Perrenod Comtesse, sportarts bij 

Adelante volwassenenrevalidatie. Het belang van sport en 

bewegen is volgens hem voor mensen met een beperking 

extra groot. “De conditie - de maximale zuurstofopname 

- van iemand is direct gerelateerd aan de sterftekans en 

de kwaliteit van leven. Mensen met een beperking of 

chronische ziekte hebben vaker een slechtere conditie 

naast andere risicofactoren als overgewicht en hoge 

bloeddruk. Een kleine verbetering van hun conditie kan al 

een enorme gezondheidswinst opleveren.”

Hoge ambities
Dat Adelante het belang van sport en bewegen erkent, 

blijkt uit het Visiedocument Adelante sport & bewegen dat 

de raad van bestuur medio dit jaar goedkeurde. Marion 

Willemsen, teammanager sport bij Adelante volwasse-

nenrevalidatie, heeft de opdracht gekregen om samen 

met kinderrevalidatie de plannen in dat visiedocument 

te implementeren. Zij is blij dat sport en bewegen nu tot 

speerpunt zijn gepromoveerd. “De ambities zijn hoog. De 

raad van bestuur wil niet alleen aandacht voor de breed-

tesport maar ook voor topsport. Bovendien blijft sport en 

bewegen niet beperkt tot de revalidatieperiode. Ook in de 

nazorg krijgen ze straks alle aandacht. Zo kunnen men-

sen langer vitaal blijven, en wat ze tijdens de revalidatie 

hebben opgebouwd, minimaal handhaven. Ze voelen zich 

dan beter en zijn tevens meer in staat maatschappelijk te 

participeren.”

Volwaardige teamgenoten
Niet alleen het visiedocument geeft aan dat Adelante 

meer betekenis toekent aan sport en bewegen. Al eerder 

is het belang van de bewegingsagogen onderkend. Wil-

lemsen licht toe dat deze agogen voorheen nooit betrok-

ken waren bij de teambesprekingen en dat overleg met 

hen altijd via de fysiotherapeuten verliep. In 2014 worden 

de bewegingsagogen als volwaardige teamgenoten 

opgenomen in de behandelteams. Zij hebben inmiddels 

sport- en beweegmodules voor de verschillende diag-

nosegroepen ontwikkeld. Deze modules, onderbouwd 

met wetenschappelijk onderzoek en praktische ervaring, 

worden nu gebruikt bij het beschrijven van de zorgpro-

gramma’s voor die diagnosegroepen. Ook is er binnen 

het Strategisch Vastgoedplan geld vrijgemaakt voor een 

nieuw sportgezondheidscentrum. Dat centrum - op de lo-

catie van restaurant De Oase dat wordt verplaatst naar de 

hoofdingang - krijgt een nieuw zwembad en een nieuwe 

sporthal. Aanpalend komt een eveneens nieuw behandel-

plein met fitnessruimtes en een ruimte body & mind. De 

faciliteiten zijn niet alleen bedoeld voor eigen revalidanten 

maar ook voor mensen met medische problemen die 

bewegingstherapie behoeven. Bovendien kunnen externe 

organisaties, zoals de Bechterew Patiënten Vereniging, 

een duikclub of een zwemschool, het zwembad huren. 

Door dergelijke commerciële activiteiten is het mogelijk 

de financiering van de sportaccommodaties gezond te 

houden.  

Adelante heeft sport en bewegen tot speerpunt van haar beleid verheven. Om mensen met 
een beperking te adviseren en te begeleiden komt er een Expertise- en Coördinatiecentrum. 
Dit centrum gaat zich zowel met breedte- als topsport bezighouden. Handbiken krijgt een 
topsportstatus.

Visiedocument als leidraad

Sport en bewegen verheven tot speerpunt

Paul Grandjean Perrenod Comtesse en 

Marion Willemsen
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Tekst: John Ekkelboom

Visiedocument als leidraad

Sport en bewegen verheven tot speerpunt

Veel extra kennis
In het visiedocument staat dat er tevens een Exper-

tise- en Coördinatiecentrum moet komen voor patiënten 

van zowel binnen als buiten Adelante. Dat centrum gaat 

onder andere medische keuringen, sportspreekuren en 

sportmedische onderzoeken verrichten en trajecten coör-

dineren gericht op verbetering van de leefstijl. Bovendien 

zal het allerlei sport- en beweegactiviteiten organiseren 

en begeleiden, zoals de Handbike Battle in Oostenrijk en 

de Adelante Challenge, en aangepaste topsport optimaal 

faciliteren. Grandjean, sinds juni vorig jaar werkzaam bij 

Adelante, is een van de sleutelfiguren binnen dit centrum. 

Willemsen constateert dat Adelante met hem veel extra 

kennis in huis heeft gehaald. “Sportartsen die verstand 

hebben van revalidatie of revalidatieartsen die verstand 

hebben van medische sportzaken zijn er niet zoveel. 

Paul Grandjean heeft de kennis in huis als sportarts en 

vergaart hier binnen Adelante steeds meer kennis over 

revalidatie. Die combinatie komt goed van pas om breed-

tesporters maar ook topsporters met een beperking of 

chronische ziekte te begeleiden.”

Sportloket
Het Expertise- en Coördinatiecentrum gaat mensen met 

een handicap of chronische ziekte tevens bijstaan tijdens 

hun zoektocht naar een passende sport en aangeven 

waar ze daarvoor in Limburg terechtkunnen. Dit sluit mooi 

aan op het huidige sportloket, een landelijk initiatief waar-

aan ook Adelante meedoet. Grandjean: “We kunnen hen 

hier in huis ook trainen volgens de laatste wetenschap-

pelijke inzichten en gericht op hun beperking. Het maakt 

nogal uit of je een dwarslaesie, kanker of iets aan je lon-

gen of hart hebt. De basisprincipes zijn dezelfde, maar wil 

je het maximale resultaat, dan moet je die training toespit-

sen op het probleem van iemand.” Wat topsport betreft 

gaat Adelante zich in ieder geval toeleggen op handbiken, 

dat volgens Grandjean prima past bij de Limburgse regio, 

waar fietsen heel populair is. Hij omschrijft het als een on-

gelooflijk mooie sport die zorgt voor mobiliteit en saamho-

righeid, buiten beoefend kan worden en voldoet aan alle 

voorwaarden om conditie te verbeteren en risicofactoren 

te verminderen. “Er zullen op een gegeven moment talen-

ten naar boven komen die je als centrum kunt begeleiden 

naar het topniveau, zodat ze eventueel kunnen meedoen 

aan de Paralympische Spelen. Handbiken is een perfecte 

sport om in de schijnwerpers te zetten.”
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1 april 2013 is Jeanine Verbunt benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Vooruitlopend op haar 
inaugurele rede op 24 januari licht zij toe hoe Adelante, azM en de Universiteit Maastricht de behandelingen 
van chronische pijn verder gaan onderzoeken, uitbreiden en verbeteren. “Vier jaar geleden hebben we het 
thema chronische pijn vanuit Adelante bij de academisering van de revalidatiegeneeskunde onder de aandacht 
gebracht. Het is mooi om te zien hoe de zorg voor deze patiënten nu verbetert.” Een hoogleraar met een missie.

Chronische Pijn
        op de agenda!

Gedreven pendelt revalidatiearts Jeanine Verbunt tussen 

haar drie opdrachtgevers: werkgever Adelante, het azM 

waar zij patiënten behandelt en de universiteit waar zij 

onderzoek verricht. De titel van haar leerstoel maakt het 

plaatje inhoudelijk compleet: klinische epidemiologie in 

de revalidatiegeneeskunde met de nadruk op chronische 

pijn. Jeanine Verbunt: “Als revalidatiearts heb ik in de loop 

der jaren bij Adelante en azM veel patiënten met chroni-

sche pijn gezien. Binnen deze grote patiëntengroep kun 

je een onderscheid maken tussen patiënten waarbij de 

pijn voortkomt uit een onderliggend medisch probleem 

en patiënten waarbij geen medische oorzaak voor de pijn 

wordt gevonden. Deze patiënten komen vaak -als laatste 

strohalm- bij de revalidatiearts terecht: belemmerd in hun 
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bewegen door de pijnklachten, soms gefrustreerd omdat 

zij geen gehoor vinden en geïsoleerd van hun omgeving. 

In het eerste consult zien wij de patiënten vaak al opleven, 

want het klankbord is er wel, evenals een manier om te 

bewegen en de kwaliteit van leven te verbeteren.”

Vliegende start

Jeanine Verbunt: “In onze behandeling combineren wij 

fysieke training met psychologische ondersteuning en 

gedragsverandering. Omdat er geen medische oorzaak is, 

kunnen we de pijn niet wegnemen. Wel kunnen we de pa-

tiënt beter leren omgaan met de pijn, hem of haar helpen 

meer te bewegen en mentaal een stap te zetten waardoor 

de pijn het leven niet langer beheerst. We onderzoeken 

vervolgens meteen of nieuwe behandelonderdelen effect 

hebben. Met deze multidisciplinaire behandeling behalen 

we positieve resultaten. Wij zien mensen letterlijk verande-

ren. Maar we beseffen ook dat we pas aan het begin van 

een nog prille onderzoekslijn staan. De onderzoekslijn pijn 

is in Maastricht pas in 2009 binnen het onderzoekspro-

gramma revalidatiegeneeskunde opgericht. In de afgelopen 

vier jaar hebben we een vliegende start gemaakt. De 

komende jaren gaan we onze therapieën verder verbeteren 

en uitbouwen.”

Trots

Dat betekent onderzoek! Het aantal wetenschappelijke 

projecten dat in Maastricht wordt uitgevoerd gericht op de 

mechanismen achter en de behandeling van pijn heeft de 

teller van tien al overschreden. “Met een trial op het gebied 

van motivational interviewing”, somt Jeanine Verbunt op, 

“bekijken we bijvoorbeeld of we mensen beter kunnen voor-

bereiden op het revalidatietraject. En of de patiënten die 

beter voorbereid zijn ook beter gemotiveerd zijn en dus een 

beter resultaat halen. De uitkomst van dit onderzoek wordt 

in 2014 verwacht en afhankelijk van de resultaten verwerkt 

in de behandeling. In samenwerking met revalidatiecentra 

in Groningen, Breda en Rotterdam loopt daarnaast een 

studie die specifiek gericht is op het effect van onze in 

Limburg ontwikkelde gecombineerde behandeling op 

jongeren met pijn. En bij een ander onderzoek bekijken we 

welke behandeling een beter effect heeft voor mensen met 

een complex regionaal pijnsyndroom (dystrofie): de bij azM 

en Adelante gehanteerde ‘graded exposure’-behandeling 

of de standaard zorg. En zo gebeurt er meer interessants. 

Ik ben er trots op dat Adelante als zorgpartner en ik als arts 

en onderzoeker hier een actieve rol in kunnen spelen.”

Arts of onderzoeker

Rijst de vraag waar het hart van dr. Verbunt eigenlijk ligt? 

Bij de zorg of bij het wetenschappelijk onderzoek? Jeanine 

Verbunt: “Ik zou het een niet zonder het andere kunnen 

doen. Gelukkig hoeft dat ook niet. Juist het wetenschap-

pelijk onderzoek dichtbij de patiëntenzorg levert onder-

zoek op waar je in de zorg iets aan hebt. Vragen van mijn 

patiënten neem ik mee in het onderzoek, omgekeerd kan 

ik wat wij leren direct toepassen in de behandelingen. Maar 

de interactie tussen kennis en zorg kan natuurlijk altijd 

beter. Zo werken we momenteel aan de oprichting van een 

pijnexpertisecentrum voor Zuid Limburg. Een droom! Want 

door alle kennis en kunde op het gebied van chronische 

pijn te bundelen, kunnen we kennis beter delen en de zorg 

toegankelijker maken voor mensen die in hun leven continu 

gehinderd worden door pijn.”

Geïnteresseerden kunnen de inaugurele rede van 

Jeanine Verbunt op 24 januari 2014 in de aula van de 

Universiteit Maastricht bijwonen. Voorafgaand aan de 

rede is er een symposium over het thema ‘Behande-

ling van chronische pijn bij jongeren’. Dit symposium 

vindt plaats in de Bonbonniere in Maastricht. Voor meer 

informatie en aanmelden kunt u contact opnemen 

met Margareth van Krevel: 043-3882160 of Margareth.

vanKrevel@maastrichtuniversity.nl.

Tekst: Karin Theunissen

Jeanine Verbunt
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Om te peilen of er behoefte bestaat aan meer bewegen 

en sport in de eigen woonomgeving, kregen de kinderen 

van Adelante in Valkenburg en hun ouders enkele jaren 

geleden een enquêteformulier toegestuurd. In totaal ging 

het om zo’n tweehonderd kinderen van tien jaar en ouder. 

Uit de 135 geretourneerde formulieren bleek dat ruim 85 

procent zeer geïnteresseerd was in extra sport en sport-

advies. “Die enorme behoefte was voor ons een flinke 

verrassing”, zegt kinderfysiotherapeut Ingrid Meeuwsen. 

Zij en Joop Dacier, vakleerkracht bewegingsonderwijs, 

besloten samen om voor kinderen met een beperking die 

wens te realiseren.

Beide initiatiefnemers stonden voor een forse klus. Ze 

wilden alle geïnteresseerde kinderen met hun ouders 

afzonderlijk spreken om te kijken wat ze nu precies wil-

len en wat praktisch mogelijk is. Dacier vertelt dat hij en 

Meeuwsen daarvoor vanuit hun dagelijkse werk moesten 

worden uitgeroosterd, wat niet eenvoudig was. “Van de 

115 kinderen hebben we er tot nu toe 35 gesproken. Na 

advies hebben slechts vijftien van hen de weg naar een 

sportvereniging gevonden. Het is enorm veel werk dat 

moeilijk in te passen is in het takenpakket, waardoor 

er een grote achterstand is opgelopen. Dat is natuurlijk 

vervelend voor die kinderen en hun ouders.”

Participatie
Het nieuwe zorgprogramma van Adelante bood volgens 

Eugène Rameckers gelukkig een nieuwe uitweg. Hij is 

kinderfysiotherapeut, onderzoeker bij het Kenniscentrum 

van Adelante en van daaruit nauw betrokken bij de plan-

nen van het tweetal. “In het kader van het zorgprogram-

ma en het streven naar participatie heeft het management 

toestemming gegeven om hiermee door te gaan en er 

een innovatieproject van te maken. Meeuwsen en Dacier 

worden daar nu gezamenlijk één dag per week voor vrij-

geroosterd. Dit heeft het project ineens in een versnelling 

gebracht.”

Dacier en Meeuwsen proberen met veel gedrevenheid en 

enthousiasme via het innovatieproject SportMee om be-

wegen en sport binnen de organisatie Adelante kinderen 

geïmplementeerd te krijgen. Dacier licht toe dat dit ook 

past in de gedachte van de overheid om mensen meer te 

laten bewegen. “Kinderen op de reguliere scholen worden 

enthousiast gemaakt om te gaan sporten en bewegen. 

Waarom zou je kinderen met een beperking daar niet 

bij betrekken? Laat ook hen ervaren wat ze allemaal op 

dat gebied kunnen. We moeten proberen samen tot een 

advies te komen, waarmee zo’n kind aan de slag kan.”

Sportloket
Helaas is het niet altijd zo eenvoudig, weet Meeuwsen uit 

ervaring. Ze kent diverse voorbeelden. “Zo was er een 

Tekst: John EkkelboomVeel kinderen met een beperking willen graag sporten. Echter voor hen is het 
niet eenvoudig een geschikte sportvereniging te vinden. Met het innovatieproject 
SportMee wil Adelante hun kansen vergroten door de mogelijkheden in kaart te 
brengen en sportverenigingen te adviseren en te begeleiden. Bovendien zijn er 
plannen om in Valkenburg de sportvereniging Adelante kinderen op te richten voor 
naschoolse sporten.

Sporten voor kinderen met een beperking 

SportMee adviseert en begeleidt verenigingen
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jongen met een beperking die vol enthousiasme lid werd 

van judoclub JC Nuth. Na zes weken wilde hij stoppen 

omdat de groep te groot was en de andere judoka’s te 

snel en te sterk. Inmiddels hebben we bij Adelante kin-

deren in Valkenburg een eigen dependance van die jud-

overeniging waar kinderen na school onder begeleiding 

van gespecialiseerde judoleraren kunnen judoën.” Veel 

sportverenigingen hebben volgens Meeuwsen ook niet 

de faciliteiten en deskundigheid in huis om kinderen met 

een beperking te laten sporten. “Wij willen die clubs graag 

daarbij helpen. Hoe ga je met een diabetespatiënt om, 

hoe krijg je een kind vanuit een rolstoel in het zwembad 

en welke middelen en training zijn er nodig om een kind 

met een beperking te leren skiën? Op al dat soort vragen 

willen we met ons sportloket kinderen die bekend zijn met 

Adelante een antwoord geven.”

Rameckers spreekt van een verborgen expertise binnen 

Adelante die nu door het project SportMee kan worden 

aangeboord. Hij hoopt dat dit ook daadwerkelijk gaat 

gebeuren, zodat het niet alleen bij woorden blijft. “Het is 

een uitdaging voor geheel Adelante. De raad van bestuur 

heeft recent ook de opdracht gegeven om dit Adelante-

breed uit te werken. Binnen de volwassenenrevalidatie in 

Hoensbroek is sport een vast onderdeel van en volgend 

op de behandeling. Bij de kinderafdeling in Valkenburg is 

sport een vast onderdeel binnen het onderwijsprogramma 

gymmen op school, terwijl sport bij revalidatie slechts ad-

ditief is. Financiering hiervan is een uitdaging die mogelijk 

moet worden aangevuld met geld van buiten via sponso-

ring.” Rameckers zegt dat hij en het Kenniscentrum alle 

hulp zullen bieden om dit innovatieproject te realiseren en 

uitgebreid te evalueren.

Database
De grote wens van Meeuwsen en Dacier is dat kinderen 

met een beperking straks in hun eigen woonomgeving 

volop kunnen sporten. Vlakbij huis heeft volgens hen de 

voorkeur. Voordeel is ook dat er dan minder vervoerspro-

blemen zijn. Voorwaarde is uiteraard dat er ‘knowhow’ 

aanwezig is bij de betreffende verenigingen. De twee 

initiatiefnemers zijn nu druk bezig met het opstellen van 

een database met informatie over Limburgse sportver-

enigingen, hun accommodaties en hun trainers. Dacier: 

“En voor de kinderen met een beperking in Valkenburg en 

omgeving willen we als Adelante ook buiten school allerlei 

sporten aanbieden. We beschikken al over een goed ge-

outilleerde gymzaal, een zwembad, een multifunctioneel 

Cruyff court en in het dorp Houthem over sportvelden. 

We willen coaches aantrekken die de kinderen begeleiden, 

zodat we de sportvereniging Adelante kunnen oprichten.” 

  

Sporten voor kinderen met een beperking 

SportMee adviseert en begeleidt verenigingen

Joop Dacier, Ingrid Meeuwsen en Eugène Rameckers
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Drijvende krachten achter de CVA Stepped Care Unit zijn 

Monique van Iersel, specialist Ouderengeneeskunde bij 

Cicero Zorggroep, en Martine Moennekens, revalidatiearts 

bij Adelante. “De samenwerking tussen Cicero en Adelan-

te verloopt vanaf dag één zeer positief en constructief”, 

opent Martine Moennekens het gesprek. “Vermoedelijk 

omdat wij allebei even gedreven zoek waren naar nieuwe 

mogelijkheden om de zorg voor onze patiënten te verbe-

teren. Sinds een aantal jaren is een snelle doorstroming 

in de zorgketen een belangrijke pijler. Het is echter een 

feit dat motorische en cognitieve stoornissen in de eerste 

fase na een CVA snel kunnen veranderen. Soms is er 

dus meer tijd nodig om een goede diagnose te kunnen 

stellen. Nu komen alle CVA-patiënten heel snel vanuit het 

ziekenhuis naar de Stepped Care Unit waar wij zelf de 

triage doen. En waar wij op het moment dat de patiënt 

er aan toe is en niet wanneer de bureaucratie het vereist, 

een indicatie stellen voor het passende zorgtraject.”

Geen hokjes

“De samenwerking”, vervolgt Monique van Iersel, levert 

vooral voor de patiënt veel winst op. Hij of zij is snel uit 

de klinische sfeer en komt bij de Stepped Care in een 

omgeving die perspectief biedt. Want al tijdens de triage 

worden doelen concreet en kan de patiënt weer vooruit 

denken. Dat is ongelofelijk belangrijk na een ingrijpende 

gebeurtenis als een CVA. De triage doen Adelante en 

Cicero samen. Hierbij is alle inzet erop gericht dat we de 

patiënt het zorgpakket kunnen geven dat hem of haar 

toekomt. Maar ook in de behandeling zijn we steeds meer 

naar elkaar toegegroeid. In eerste instantie maakten we 

bijvoorbeeld nog onderscheid tussen geriatrische revali-

datie en revalidatie bij Adelante. Nu zoeken en vinden we 

veel meer de tussenwegen om de patiënt een individueel 

bepaald revalidatiepakket te kunnen bieden. Afhankelijk 

van de expertise die nodig is, zetten we hiervoor behan-

delingen van Adelante of van Cicero in. Zo is onze zorg 

steeds meer verweven geraakt en werken we 100% sa-

In 2012 openden Adelante en Cicero samen de CVA Stepped Care Unit.  De partners vonden elkaar in 
hun gemeenschappelijke ambitie om CVA-patiënten de juiste zorg te bieden: op het juiste moment en 
in de juiste intensiteit. Sinds 4 november gebeurt dit op één gezamenlijke CVA-afdeling. Vol overgave 
worden de schotten tussen de beide zorgpartners afgebroken. Het resultaat: nieuwe zorg die door de 
patiënt wordt gewaardeerd met een 8,3! 

CVA Stepped Care Unit ontwikkelt zorg zonder schotten

         “De grootste winst? Een gelijke behandeling voor elke CVA-patiënt.”

Martine Moennekens en Monique van Iersel
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men aan één gezamenlijke revalidatiebehandeling. Hierbij 

leren we enorm veel van elkaar en nemen we ook steeds 

sterker afstand van het oude ‘hokjesdenken’ in de zorg! 

De patiënt staat écht centraal: iedereen krijgt de zorg die 

nodig is, of je nu 40, 60 of 80 bent.”

Uniek Concept

Een belangrijke mijlpaal voor de Stepped Care vond in 

mei 2013 plaats, toen duidelijk werd dat voortaan niet 

alleen patiënten vanuit Atrium MC in Heerlen maar ook 

CVA-patiënten vanuit azM in Maastricht doorstromen naar 

de zorg. Een volgend hoogtepunt is vorige maand gevierd 

met de inrichting van één CVA-afdeling in Hoensbroek 

voor onderzoek en behandeling van zowel geriatrische - 

als revalidatiepatiënten. Martine Moennekens: “De lijnen 

tussen de organisaties zijn nu nog korter. We kunnen flexi-

beler plannen én minstens zo belangrijk: voor de patiënt 

is de zorg weer een stuk overzichtelijker geworden. In de 

tussentijd kijken wij alweer vooruit. We hebben met onze 

Stepped Care een mooie basis gecreëerd die we graag 

verder willen uitwerken, bijvoorbeeld richting nazorg. Ook 

zien we mogelijkheden om de methode uit te breiden voor 

bijvoorbeeld patiënten met amputaties, hartrevalidatie 

en de begeleiding van longpatiënten. Zowel Adelante als 

Cicero hebben ons de ruimte gegeven om vrij te pionieren. 

Dat heeft een nieuw en uniek zorgconcept opgeleverd 

dat behalve een kostenbesparing een betere zorg voor de 

patiënt oplevert. Twee vliegen in één klap! Daar mogen 

ook anderen hun voordeel mee doen!”

CSCU pilot 1-4-2012 t/m 30-4-2013

Aantal patiënten 109

Gemiddelde duur triage in dagen 10,4

Vervolg triage, o.a.

Geriatrische Revalidatie 36

Direct ontslag naar huis 13

Overleden 8

Klinische revalidatie Adelante 30

Poliklinische revalidatie Adelante 7

Retour ziekenhuis 1

‘Waarom Moeilijk doen als het SAMEN kan’. Loesje

Tekst: Karin Theunissen

CVA Stepped Care Unit ontwikkelt zorg zonder schotten

         “De grootste winst? Een gelijke behandeling voor elke CVA-patiënt.”

De CVA Stepped Care Unit is één afdeling met 

15 bedden en een gezamenlijke triage én 

behandeling door Cicero en Adelante. Een nieuwe 

mix van geriatrische zorg en revalidatiezorg.
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Een van de specialismen van Adelante audiologie & 

communicatie is het diagnosticeren en behandelen 

van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Deze 

kinderen scoren voor lezen en/of spellen op E-niveau 

en behoren daarmee op die gebieden tot de zorgleer-

lingen met speciale onderwijsbehoeften. Zij lopen vaak 

een forse leerachterstand op die in de loop der jaren 

toeneemt, terwijl zij gemiddeld net zo intelligent zijn als 

hun leeftijdgenoten. Uiteraard is dat frustrerend. Voor 

kinderen die dyslectisch zijn en daarnaast ook nog een 

auditief verwerkingsprobleem hebben, kan die frustratie 

nog groter zijn. Ook deze groep krijgt binnen Adelante 

audiologie & communicatie alle aandacht via diagnostiek 

en behandeling.

Om kinderen met dyslexie te ondersteunen bij het lezen 

en spellen, is er allerlei software ontwikkeld waarbij gedi-

gitaliseerde teksten op het beeldscherm verschijnen en 

tegelijkertijd worden voorgelezen. Volgens Kim Boven-

deaard-Clever en Luc Smeets gaat het vaak om zeer 

zinvolle hulpmiddelen. Zij zijn respectievelijk logopedist 

en orthodidactisch medewerker bij Adelante audiologie 

& communicatie en volgden beiden een masteropleiding 

tot dyslexiespecialist aan de Fontys Hogeschool in Sittard. 

Gezien het belang van die computerprogramma’s besloot 

Voor kinderen met dyslexie zijn er allerlei computerprogramma’s die ondersteuning bieden bij het lezen 
en spellen. Adelante audiologie & communicatie heeft zich in enkele geavanceerde hulpmiddelen 
verdiept om deze kinderen en hun ouders, leerkrachten en zorgverleners te helpen bij het kiezen van 
een geschikt programma en hen te begeleiden in het gebruik ervan.

Computerprogramma’s 
voor kinderen met dyslexie

Adelante wil 
expertisecentrum 
worden voor limburg
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het tweetal binnen Adelante expertise op te bouwen om 

belangstellenden en gebruikers over die programma’s 

te adviseren en hen te begeleiden in het gebruik ervan. 

Daartoe volgden zij eind vorig jaar een cursus bij Lexima 

in Leusden, een leverancier van compenserende hulpmid-

delen voor mensen met dyslexie.

Kurzweil en Sprint Plus
Bovendeaard legt uit dat zij en Smeets zich in eerste 

instantie hebben verdiept in de computerprogramma’s 

Kurzweil 3000 en Sprint Plus. “Dat zijn geavanceerde 

dyslexieprogramma’s die het verst zijn ontwikkeld en tot 

dusver het meest gebruikt worden op basisscholen en 

scholen voor voortgezet onderwijs. Ze bieden onder-

steuning bij lezen en spelling maar ook bij begrijpend 

en studerend lezen. Naast Nederlands kan de gebruiker 

kiezen uit diverse moderne vreemde talen. Kurzweil is 

uitgebreider en ingewikkelder dan het meer kindvriende-

lijke Sprint Plus en daardoor geschikter voor toepassing 

in het voortgezet- en beroepsonderwijs.” Smeets start het 

Kurzweil-programma op en geeft een korte demonstratie 

van de vele mogelijkheden. Hij laat drie verschillende 

voorleesstemmen horen: die van Claire, Ellen en Xander. 

Vervolgens laat hij hen een stuk tekst uit het boek Meester 

Jaap van auteur Jacques Vriens op het scherm eerst 

langzaam en daarna sneller voorlezen. Het woord dat een 

kleurtje krijgt, geeft aan waar de spreker zich in de tekst 

bevindt. Dan typt Smeets zelf enkele zinnen in, waarop de 

stem van Xander ieder ingevoerd woord uitspreekt. Met 

deze feedback wordt meteen duidelijk of het gewenste 

woord goed is gespeld. Smeets werkte in het verleden 

tien jaar als leerkracht in het basisonderwijs. Hij heeft 

ervaring met ICT-hulpmiddelen en weet dat deze echt 

werken. “Kinderen zijn erg enthousiast. Laatst had ik nog 

een kind dat in het begin slechts 75 woorden per minuut 

kon lezen. Mede dankzij Kurzweil is dat aantal nu verdub-

beld. Je ziet dat de kinderen niet alleen sneller lezen, maar 

ook de tekst beter begrijpen. Ik heb tevens gemerkt dat 

ouders graag uitleg willen over de hulpmiddelen.”

Informatiebijeenkomsten en workshops
Die uitleg wil Adelante nu structureel gaan geven aan 

kinderen, ouders, logopedisten, dyslexiespecialisten en 

leerkrachten. Onlangs hebben Bovendeaard en Smeets 

twee informatiebijeenkomsten gehouden. De eerste was 

voor externe logopedisten met specialisatie dyslexie, die 

tevens een contract hebben met Adelante. Zo’n veertig 

belangstellenden waren aanwezig. De tweede bijeen-

komst was voor ouders en kinderen en werd bezocht 

door ruim zeventig personen. Bovendeaard: “Uiteraard 

waren we erg blij met die grote belangstelling. We hebben 

onder andere uitgelegd welke compenserende hulpmid-

delen er zoal zijn, dat er naast het gebruik van digitale 

schoolboeken ook teksten en boeken gescand kunnen 

worden en hoe zorgverzekeraars omgaan met vergoeding 

van de software. Verder hebben we enkele dyslexie-apps 

voor op een tablet besproken. Aan kleinere groepen gaan 

we binnenkort workshops aanbieden, waarin de deelne-

mers leren omgaan met desgewenst Kurzweil of Sprint 

Plus en met de verschillende mogelijkheden van de I-pad.” 

Smeets vult aan dat er ook scholen belangstelling hebben 

getoond. “Die werken al met een van de programma’s 

of willen er mee beginnen. Via informatiebijeenkomsten 

en eventueel workshops gaan we ook de betreffende 

leerkrachten ondersteuning aanbieden.”

De beide medewerkers willen dat Adelante uitgroeit tot 

een expertisecentrum voor heel Limburg, waar mensen 

advies en uitleg krijgen over compenserende dyslexiesoft-

ware. Smeets benadrukt dat Kurzweil, Sprint Plus en 

andere gelijksoortige computerprogramma’s uitsluitend 

hulpmiddelen zijn bij het lezen en leren. “De dyslexie 

wordt daardoor niet minder. Het gaat immers om een 

stoornis in de hersenen. Maar dankzij die hulpmiddelen 

kunnen kinderen wel leren omgaan met die stoornis. Door 

die succeservaring zullen ze meer en sneller gaan lezen. 

Ons advies is om al vanaf groep drie of vier van de basis-

school te beginnen wanneer een kind echt vastloopt. Als 

je er in een vroeg stadium bij bent, kun je de leerachter-

stand beperkt houden. De school bouwt daardoor ook 

meer kennis op. Op die manier heeft niet alleen het kind 

er voordeel van, maar ook de school.”

Tekst: John Ekkelboom

Luc Smeets en Kim Bovendeaard-Clever
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We schrijven 8 september 2013, de dag van de eerste ‘Adelante Challenge’. Bij het ochtendgloren valt 
de regen met bakken uit de lucht boven het Limburgse Heuvelland. Maar dat mag de 30 deelnemers aan 
de handbikewedstrijd niet deren. Gefocust bereiden zij zich voor op de race met de Geulhemmerberg als 
scherprechter. En warempel: vlak voor de start breekt het wolkendek open en werken ook de weergoden mee 
aan een onvergetelijk sportevenement én waardig slotakkoord voor de Nederlandse Handbike Competitie. 

Eerste Adelante Challenge  smaakt naar meer…

Tekst: Karin Theunissen

“Elke dag opnieuw daagt Adelante cliënten uit om gren-

zen te verleggen”, licht organisator Mark Balk toe over het 

waarom van een eigen handbikewedstrijd. “Wij motiveren 

mensen om steeds dat stapje verder te gaan, het beste 

uit zichzelf te halen en zo toe te werken naar een actief 

leven. Tegen de achtergrond van deze zorg sluimerde 

bij Adelante al een tijdje de wens om ook sporters met 

een fysieke beperking uit te dagen om met Adelante hun 

sportieve grenzen te verleggen. Niet zozeer omdat wij vin-

den dat iedereen topsport moet bedrijven, maar om het 

belang van bewegen onder de aandacht te brengen en te 

laten zien wat je kunt bereiken, ook als je een beperking 

hebt.”

Op volle kracht

Deze zomer werd de sportieve ambitie van Adelante 

werkelijkheid met de eerste ‘Adelante Challenge’. 30 

sporters gingen tijdens deze handbikewedstrijd de strijd 

aan tegen elkaar én tegen de Geulhemmerberg. Met een 

stijgingspercentage van 6,2% over een afstand 600 meter 

vormde deze heuveletappe tussen Houthem en Berg en 

Terblijt de grootste uitdaging van het 3,8 kilometer lange 

parcours. Zonder uitzondering haalden de deelnemers de 

eindstreep, ieder in zijn eigen klasse en eigen tempo. En 

dat leverde bij de deelnemers onderling, bij de organisatie, 

maar vooral ook bij het publiek veel bewondering op. 

Kroon 

Laura de Vaan, Nederlands Kampioen Handbiken op de 

weg én tweede bij de Werelkampioenschappen Handbi-

ken, kwam bij de Adelante Challenge als eerste over de 

streep in de klasse H4. “Het was een fantastische dag”, 

vertelt zij. “Ik heb in het afgelopen seizoen meegedaan 

aan de Nationale Handbike Competitie en moet bekennen 

dat niet veel parcoursen aan dat van de Adelante Chal-

lenge kunnen tippen. De Geulhemmerberg dwingt je alles 

te geven: je klimt en als je denkt dat je achter de laatste 

bocht bij de top bent, wacht nog een stuk vals plat. Erg 

vermoeiend. Maar des te heerlijker voelt het als je dan 

toch wint. Voor mij was de Adelante Challenge de laatste 
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officiële wedstrijd van 2013. In totaal heb ik dit seizoen 

vijftien wedstrijden gereden. De Adelante Challenge voelt 

als de kroon op een mooi jaar. Als Adelante volgend jaar 

weer een race organiseert, ben ik dan ook zeker weer van 

de partij.”

Eerste keer

“De Adelante Challenge was mijn eerste officiële wed-

strijd”, vertelt Petra Garnier. Zij eindigde als tweede bij de 

Open Klasse. “Het was enorm spannend, want ik ben dit 

jaar pas begonnen met handbiken. Ik kan de wedstrijd 

dan ook niet vergelijken, al heb ik achteraf wel begrepen 

dat het een pittige race was. De dag ervoor had ik een 

paar rondjes geoefend om te kijken waar en hoe ik het 

beste kon schakelen om maximaal te profiteren van de 

snelheid die je hebt als je de Geulhemmerberg oprijdt. 

Tijdens de eerste rondes was ik nog heel erg bezig met 

de techniek. De laatste ronde heb ik alles op alles gezet 

en ben ik gewoon keihard gaan rijden. Het was zwaar 

maar ook overweldigend mooi. Ik was al enthousiast over 

het handbiken en ben na de Challenge alleen maar en-

thousiaster geworden. Volgend jaar wil ik graag wedstrij-

den gaan rijden. En dat betekent keihard verder trainen en 

een wedstrijdlicentie aanvragen.”

Blik vooruit

Aan het einde van de eerste Adelante Challenge is ieder-

een het eens: deze uitdaging smaakt naar een vervolg in 

2014. De organisatie ziet nog volop mogelijkheden. En 

dan niet alleen voor handbikers maar ook voor zwem-

mers, hardlopers op blades, ruiters…

Eerste Adelante Challenge  smaakt naar meer…
De Adelante Challenge 2013 is in verschillende klassen gereden. Handbikers in de klasse 1 zitten rechtop, de klasse 2 zit iets naar achter, 

de klasse H3 fietst liggend, de klasse 4 fietst op de knieën, de klasse 5 is de open klasse. Dat levert het volgende eindklassement op: 

Mannen klasse H1: 1. Arnoud de Zeeuw

Mannen klasse H2: 1. Nico Felis - 2. Sidney Bito - 3. Reintjes

Mannen klasse H3: 1. Jonas van der Steene - 2. Stefaan - 3. Ivan Van de Vyvere

Mannen klasse H4: 1. Jetze Plat - 2. Mathijs Plat - 3. Roel Bruijn

Vrouwen klasse H4: 1. Laura de Vaan - 2. Janette Janssen

Open klasse 5: 1. Mark van Estergem - 2. Petra Garnier - 3. Theo Ragas

Mark Balk
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Parkeerpark klaar
Afgelopen zomer zijn in Hoensbroek de bouwwerkzaam-

heden officieel van start gegaan met de aanleg van een 

nieuwe infrastructuur en een parkeerpark voor 500 auto’s. 

Deze werkzaamheden zijn intussen afgerond. De nieuwe 

toegangsweg en het nieuwe parkeerterrein zijn in gebruik 

en ook het groen is aangelegd. Zo zijn voor de gekapte 

bomen nieuwe bomen teruggeplant en is naast de 

nieuwe toegangsweg een waterbuffer aangelegd voor de 

afvoer van overtollig regenwater. Zowel de ‘terugplant-be-

lofte’ als de waterbuffer passen bij de wens van Adelante 

om duurzaam te bouwen. Een leuk detail is dat buurtbe-

woners van Adelante zó enthousiast zijn over de inrichting 

van het park dat zij een aangrenzend parkje ook in de stijl 

van Adelante gaan inrichten. Adelante heeft geregeld dat 

de wegenbouwer hiervoor kostenloos zijn machine ter 

beschikking stelt.

Audiologie & communicatie
In Hoensbroek is gestart met de uitbreiding en renovatie 

van het centrum voor Audiologie & communicatie. Op 

dit moment zijn de werkzaamheden in volle gang. Om 

overlast voor cliënten en medewerkers zoveel mogelijk 

te beperken vinden de werkzaamheden die de meeste 

hinder veroorzaken buiten kantooruren plaats. De nieuw-

bouw geeft dadelijk alvast een goed beeld van de wijze 

waarop Adelante de vier speerpunten in alle bouwlocaties 

wil integreren:

•	 Het nieuwe A&C krijgt een betere logistiek: de entree 

wordt gelijkvloers met het buitenterrein (de trappen 

verdwijnen) en daardoor beter bereikbaar. In de 

centrale hal komt een balie van waaruit een heldere 

route naar de verschillende behandelkamers voert.

•	 Om een ‘healing environment’ te creëren, zal het 

daglicht een belangrijke rol gaan spelen in het ge-

Bouwnieuws Adelante
Voor Adelante in Hoensbroek en voor de locatie in Valkenburg a/d Geul staan 
nieuwbouw, renovatie en sloop op het programma. In deze  ‘bouwrubriek’ leest u 
steeds het laatste nieuws. Zo wordt tegen deze tijd voor Adelante in Valkenburg de 
ontwerpfase afgerond en hebben de bouwactiviteiten in Hoensbroek zich verplaatst van 
het nieuwe parkeerterrein naar het gebouw van Audiologie & communicatie. Daar wordt 
nu volop gerenoveerd en gebouwd.



Adelante
Bouwnieuws Adelante Bestuurswisseling Adelante

De heer P. (Pieter) van Dreumel, voorzitter van de raad van 

bestuur van Adelante, neemt vanwege het bereiken van 

de pensioengerechtigde leeftijd per 1 februari afscheid van 

Adelante. De heer van Dreumel heeft dan drie jaar de functie 

van voorzitter raad van bestuur vervuld. 

De heer J.P. (Jean-Paul) Essers, sinds 2007 lid raad van be-

stuur, wordt per 1 januari 2014 benoemd tot voorzitter van de 

raad van bestuur van Adelante.

De wervingsprocedure voor het tweede lid van de raad van 

bestuur is inmiddels in gang gezet.

Publieke bekendheid Adelante - Parkstad Zorgbeurs

Op zaterdag 12 oktober was Adelante aanwezig bij de 

Parkstad Zorgbeurs in Kerkrade. Ruim 3.000 bezoekers uit de 

regio hebben de beurs bezocht en velen hebben de Adelante 

stand opgezocht. Alle bedrijfsonderdelen van Adelante waren 

vertegenwoordigd waardoor we de bezoekers goed hebben 

kunnen informeren over de mogelijkheden bij Adelante. 

Onderzoek ervaringen cliënten

Adelante vindt een goede zorg- en dienstverlening belangrijk. 

Onder het motto “haal het beste uit jezelf” streven wij ernaar 

onze zorg- en dienstverlening steeds te verbeteren.

We geven cliënten graag de mogelijkheid om hun ervaring 

bij Adelante met ons te delen. Adelante heeft hiervoor een 

ervaringsonderzoek ontwikkeld in de vorm van een vragenlijst. 

Deze vragenlijst wordt per e-mail aan cliënten gestuurd.

In een eerste fase worden alleen cliënten van audiologie & 

communicatie, speciaal onderwijs en wonen uitgenodigd om 

aan dit onderzoek mee te werken. Cliënten van revalidatie ont-

vangen de vragenlijst in een latere fase, aangezien dit vanuit 

de branchevereniging Revalidatie Nederland gecoördineerd 

wordt.

Nieuw bestuurslid FENAC

Vrijdag 15 november is Jean-Paul Essers, raad van bestuur 

Adelante, benoemd tot bestuurslid van de FENAC. 

Adelante audiologisch centum Hoensbroek en Venlo zijn aan-

gesloten bij de Federatie Nederlandse Audiologische Centra 

(FENAC). FENAC is één van de kleinste brancheorganisaties 

in de gezondheidszorg. Sinds de oprichting van de FENAC in 

1976 bespreken de centra binnen de Federatie allerlei zaken 

van gemeenschappelijk belang. Naast onderlinge afstemming 

en communicatie houdt de FENAC zich bezig met ontwikke-

ling en verspreiding van voorlichtingsmateriaal, bij- en nascho-

ling van medewerkers en het onderhouden van de communi-

catie met overheid, beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties 

en verwante brancheorganisaties. 

Adelante wenst u 

een voorspoedig 2014!
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beknopt!

bouw en wordt van binnenuit een relatie gelegd met 

de groene omgeving. Om het uitzicht voor zowel 

cliënten als medewerkers mooier te maken, krijgen 

functies in het gebouw een andere plek.

•	 Het ‘nieuwe werken’ zal vooral tot uiting komen in 

de vorm van multifunctioneel ingerichte ruimtes en 

flexwerkplekken. 

•	 Goede isolatie, hergebruik van materialen en de 

toepassing van energiebesparende en milieuvrien-

delijke maatregelen zullen straks voor een duurzaam 

gebouw zorgen.

Eind april 2014 zal het vernieuwde centrum voor Audiolo-

gie & communicatie klaar zijn. In de tussentijd verplaatsen 

de bouwwerkzaamheden zich ook al naar het beddenhuis 

van Adelante in Hoensbroek voor de renovatie van afde-

ling 2. 

Architect voor Valkenburg a/d Geul
Voor de locatie in Valkenburg is de ontwerpfase licht ver-

traagd. De architect heeft meer tijd gevraagd en gekregen 

om de ontwerpen binnen het beschikbare budget te 

kunnen realiseren. De verwachting is dat de plannen op 

zeer korte termijn met de gemeente Valkenburg a/d Geul 

besproken kunnen worden en dat de bouw in het eerste 

kwartaal van 2014 aanbesteed kan worden.

Tekst: Karin Theunissen

> Het nieuwe parkeerpark in aanleg



hoe bereikt u ons?
zandbergsweg 111

6432 CC Hoensbroek

t 045 - 528 28 28

www.adelante-zorggroep.nl

Adelante

De zorg van Adelante richt zich op onderzoek, behandeling en advies op het gebied

van complexe en algemeen specialistische revalidatiegeneeskunde, kinderrevalidatie,

speciaal onderwijs & wonen, audiologie & communicatie en arbeidsreïntegratie.  

De ruim 1.000 professionals van Adelante zijn werkzaam in Hoensbroek, Valkenburg 

aan de Geul, Heerlen, Maastricht, Venlo en Steijl. Daarnaast is Adelante actief in de 

poliklinieken van ziekenhuizen en in de ambulante begeleiding.


