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2013 is een jaar vol belangrijke mijlpalen voor de ontwikkeling van Adelante. Het is algemeen 

bekend dat wij veel waarde hechten aan academisering van onze revalidatiezorg. In 2013 is 

Dr. J. Verbunt benoemd als tweede hoogleraar revalidatiegeneeskunde, met als aandachts-

gebied de klinische epidemiologie van chronische pijn. 

Er is meer goed nieuws. De invoering van het Revalidatie-EPD is in 2013 de projectfase voorbij. 

Het elektronisch patiëntendossier is sindsdien volop in gebruik en wordt werkende weg verder 

doorontwikkeld. Het op ICF gebaseerde dossier vindt veel navolging bij andere instellingen. 

De pilot die we samen met Cicero hebben opgezet in de vorm van een gemeenschappelijke 

afdeling voor CVA-patiënten, is positief geëvalueerd en wordt eveneens gecontinueerd. We zijn 

gestart met de implementatie van het eerste zorgprogramma voor amputatiepatiënten. Deze 

mijlpaal maakt meer maatwerk mogelijk voor onze patiënten en biedt tegelijk transparantie in 

onze zorg voor overheid en zorgverzekeraars. Met goedkeuring van de zorgverzekeraars CZ 

en CVZ (thans ZIN) kunnen we de effectief bewezen tinnituszorg uitvoeren en evalueren, zodat 

deze zeer gespecialiseerde zorg over drie jaar kan worden geduid. En we zijn gestart met een 

behandelprogramma voor kinderen met chronische pijn.

In 2013 is ook na jaren van voorbereiden de uitvoering van het Strategisch Vastgoedplan 

gestart. Eerste mijlpaal: de aanleg van een nieuw parkeerpark, gevolgd door de verbouwing 

van audiologie & communicatie in Hoensbroek. Ondertussen vorderen de overige ver- en 

nieuwbouwplannen in de vorm van een plan voor het Sportvastgoed en programma’s van eisen 

voor het beddenhuis en behandelplein in Hoensbroek en voor de school en een behandelplein 

in Valkenburg.

En ‘last but not least’: in 2013 hebben we wederom onze financiële doelstellingen gerealiseerd 

en sluiten we af met een positief resultaat. Hierdoor staat Adelante er op de drempel van 2014 

opnieuw gezond voor.

Jean-Paul Essers

Carrol Terleth
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Het werken met het R-EPD was even wennen. 
Vooral omdat Adelante ervoor gekozen heeft 

samen met het R-EPD het internationale 
classificatiemodel ICF in te voeren dat het 

multidisciplinaire werken ondersteunt. Ons team 
heeft hard gewerkt om deze nieuwe werkwijze 

eigen te maken. Intussen is het werken met het 
R-EPD een verademing en is de iPad een onmisbaar 

instrument bij ATO. Alle informatie over een 
cliënt is bij elkaar op één plek te vinden: of 

het nu om een rapportage van de revalidatiearts, 
een psychologische test, het verslag van een 

huisbezoek of de vordering van de behandeling van 
een fysio- of ergotherapeut gaat.

Dat werkt beter en sneller, en komt de zorg voor 
onze cliënten ten goede. 

Sabine Schoenmaeckers, ergotherapeute

afdeling amputatie trauma orthopedie (ATO) en coach R-EPD 

Sabine Schoenmaeckers
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Opening Adelante Academie

In 2012 voert Adelante als een van de eerste revalidatiecentra in Nederland het 

Elektronisch Patiënten Dossier voor de Revalidatiezorg in. Het werken met dit 

R-EPD bevalt zo goed, dat Adelante de ‘best practices’ in 2013 opneemt in 

het opleidingenaanbod van de Adelante Academie. Sindsdien is ook leren van 

Adelante een feit!
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De revalidatiezorg in Nederland en Europa is volop in beweging. Vooral de omslag van 

aanbod- naar vraaggerichte zorg vraagt een nieuwe visie en benadering. Adelante kiest in 

dit constante proces van zorgverbetering en zorgvernieuwing voor de rol van koploper. 

In 2013 opent Adelante hiervoor de Adelante Academie. Niet alleen voor de scholing van 

eigen medewerkers, maar ook om kennis te delen met professionals van andere zorg-

instellingen in Nederland.

R-EPD 
In een van de eerste opleidingen die de Adelante Academie ook extern aanbiedt, staat 

het R-EPD centraal. Dit nieuwe instrument heeft Adelante in 2012 als pilotproject 

geïmplementeerd. De ervaringen zijn zeer positief. Het R-EPD maakt het voor medici, 

behandelaren en verpleegkundigen mogelijk om patiënteninformatie digitaal op te 

slaan, te raadplegen en (intern) met elkaar te delen. Zo ontstaat binnen de hele organi-

satie een uniforme werkwijze. Tegelijk ondersteunt het R-EPD het interdisciplinaire en 

klantgerichte behandelproces dat zo gewenst is in de moderne revalidatiezorg. 

Met de neus op de feiten
Het unieke van het R-EPD-trainingsprogramma is dat medewerkers van Adelante het 

leeraanbod zelf hebben ontwikkeld tijdens de implementatie van het elektronisch 

dossier. Met de neus dus op de feiten. Andere organisaties kunnen hierdoor direct 

met de praktijkervaringen aan de slag. En daar wordt meteen al aan het begin van het 

schooljaar 2013/2014 door meerdere zorgpartners in het land gebruik van gemaakt.



Ik had als kind al een tijdje pijn, maar het was 
lastig om vast te stellen waar de pijn vandaan 

kwam. Totdat de diagnose reuma viel. Dat 
voelde verdrietig, maar ja, je hebt het en gaat 

verder. Op mijn oude school in Weert vond ik 
het moeilijk om alles een plekje te geven. Ik 
ben daarom naar het Adelante College gegaan. 

Hier heb ik geleerd om meer te bewegen en 
gezonder te eten. Voor mij dus alleen nog cola 
als het feest is. En ik eet ook veel fruit. Op 
school ben ik helemaal op mijn plek. Ik heb 

een leuke klas en ga met iedereen om. Ik voel 
me gewoon veel fitter en beter, dan heb je 

minder last van de pijn.

Juliëtte van Moorsel

Juliëtte van Moorsel
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In 2013 start Adelante een klinisch behandelprogramma voor kinderen met 

chronische pijnklachten. Bijzonder is dat de therapie zich niet beperkt tot de 

patiënten zelf maar ook hun ouders er nauw bij betrekt. De behandeling gebeurt 

poliklinisch; in ernstige gevallen kan het kind ook een beroep doen op

intensieve klinische begeleiding.

Behandelprogramma voor
kinderen met chronische pijn
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Studies tonen aan dat ongeveer een op de vijf jongeren langere tijd last heeft van 

chronische pijn. Bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval of een ziekte. Veel kinderen met 

chronische pijn kunnen niet goed functioneren en gaan vaker niet naar school. Adelante 

helpt deze kinderen hun oude leven terug te krijgen. 

Toen duidelijk werd hoeveel jongeren chronisch last hebben van pijn, hebben de 

revalidatieartsen van Adelante naast het behandelprogramma voor volwassenen met 

chronische pijnklachten ook een behandelprogramma ontwikkeld voor de jongere 

doelgroep. De behandeling is gebaseerd op een gedragsgeoriënteerde aanpak. Door 

de manier van omgaan met pijn via gedragsverandering te doorbreken, wordt getracht 

de kinderen weer in beweging te krijgen.

Kindcentrum
In 2013 krijgen de onderzoekers van Adelante extra budget om de poliklinische 

‘exposurebehandeling’ die de angst voor bewegen moet wegnemen, in een studie te 

vergelijken met de reguliere therapie. Tegelijk wordt bij Adelante in Valkenburg een 

klinisch programma opgestart voor kinderen die onvoldoende baat hebben bij een 

poliklinische aanpak. Dit concept past binnen de plannen om van ‘Valkenburg’ een 

Kindcentrum te maken, dat zich niet meer alleen richt op lichamelijk gehandicapte 

kinderen maar op kinderen die een beperking ervaren. Het behandelprogramma voor 

kinderen met chronische pijn sluit zo ook aan bij de programma’s die Adelante 

aanbiedt voor jongeren met ernstige ontregelde diabetes type 1 en obesitas. 



Adelante heeft de cliëntenraad altijd goed 
geïnformeerd over de bouwplannen. Vice versa 

hebben wij elke stap in het ontwerptraject 
op de voet gevolgd en vanuit het perspectief 
van de cliënt beoordeeld. Vooral om te kijken 

of er voldoende rekening wordt gehouden 
met bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Worden 

de voorzieningen in het nieuwe restaurant 
op het juiste niveau gerealiseerd? Dat is 
niet vanzelfsprekend. Ook hebben we veel 

gesproken over het voorkomen van overlast. 
De samenwerking verloopt goed en onze 

verwachtingen zijn hoog, ook al duurt het 
allemaal langer dan is voorzien. Er is goed 

nagedacht over de plannen: de nieuwe logistiek 
is helder en het ‘healing environment’ belooft 

een lichte en frisse omgeving. 

Max van Luik, voorzitter cliëntenraad

Max van Luik
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We zijn begonnen!

Adelante gaat bouwen en verbouwen. Zowel voor Hoensbroek als voor de locatie in 

Valkenburg a/d Geul staan sloop, nieuwbouw en renovatie op het programma.

De start van de bouw is in augustus 2013 gevierd met de onthulling van een

bouwbord bij de entree van het Adelantepark in Hoensbroek.
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Adelante start in 2013 met een flinke investering in de toekomst. Zowel in Hoensbroek 

als bij Adelante in Valkenburg a/d Geul worden gebouwen gerenoveerd, uitgebreid en 

vervangen door nieuwbouw. Een hele klus, want in de tussentijd gaan alle behandelingen 

gewoon door. Aan het majeure bouwproject ligt dan ook een ingenieus transitieplan ten 

grondslag waarin het voorkomen van overlast voor de cliënt, in welke vorm dan ook, 

centraal staat.

In de bouwplannen van Adelante spelen vier thema’s de hoofdrol. De nieuwe gebou-

wen moeten duurzaam zijn op het gebied van zorg, energie en milieu. Ze moeten 

voldoen aan de criteria van het nieuwe werken; o.a. door multifunctioneel en flexibel 

gebruik van ruimtes. De logistiek wordt verbeterd. En beide zorglocaties krijgen - of 

beter gezegd: worden - een ‘healing environment’. Dat betekent dat de inrichting en 

omgeving op het gebied van licht, kleur, geluid, privacy en bereikbaarheid moeten 

bijdragen aan een voorspoedig herstel van onze cliënten.

Hoge eisen
Uniek is dat de bouwplannen niet ver van de zorgpraktijk op een tekentafel tot stand 

zijn gekomen. De ontwerpen zijn het resultaat van omvangrijke programma’s van eisen 

waaraan medewerkers van Adelante én cliënten een bijdrage hebben geleverd. In 2013 

gaat in Hoensbroek de eerste schop de grond in. Allereerst voor de aanleg van een 

nieuw parkeerpark, waarna de verbouwingsgolf zich verplaatst naar het gebouw van 

Audiologie & communicatie locatie Hoensbroek. Voor Valkenburg zijn de voorberei-

dingen dan ook al ver gevorderd.



Van de ene op de andere dag veranderde 
in december 2013 mijn leven door een 

herseninfarct. Na een week ziekenhuis kwam ik 
bij Adelante op de CVA Stepped Care-afdeling. 
Psychisch kwam ik hier tot rust, maar fysiek 

begon het harde werken aan herstel.
Ik had veel in te halen. Ondertussen revalideer 

ik poliklinisch en zijn twee dagen per week 
gevuld met logopedie, zwemmen, schrijven en 

speltherapie. In mijn individuele sporttherapie 
vind ik zelfs mijn oude passie voor golf terug. 
Het zal nooit meer worden wat het was, maar 

de passie blijft. Ik golf weer.
Dat geeft zo veel voldoening.

Willy Quinten

Willy Quinten
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Een uniek concept voor de 
behandeling van CVA-patiënten

De CVA Stepped Care Unit ontwikkelt zich tot een nieuw en uniek 

zorgconcept dat behalve een kostenbesparing betere zorg voor de 

patiënt oplevert. Vanaf 2013 komen patiënten vanuit Atrium MC en 

azM in Maastricht naar deze specialistische CVA-afdeling.
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In 2012 openen Adelante en Cicero samen de CVA Stepped Care Unit. De partners 

vinden elkaar in hun gemeenschappelijke ambitie om CVA-patiënten de juiste zorg te 

bieden: op het juiste moment en in de juiste intensiteit. Vanaf 2013 gebeurt dit op één 

gezamenlijke CVA-afdeling in Hoensbroek waar zowel geriatrische- als revalidatiepatiën-

ten worden onderzocht en behandeld. Vol overgave worden de schotten tussen de beide 

zorgpartners afgebroken. Het resultaat: nieuwe zorg die door de patiënt wordt gewaar-

deerd met een 8,3! 

De samenwerking tussen Cicero en Adelante levert vooral voor de patiënt pure 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 pa-

tiënt weer vooruit denken. Dat is ongelofelijk belangrijk na een ingrijpende gebeurtenis 

als een CVA. 

Zonder hokjes
De triage doen Cicero en Adelante samen. Maar ook in de behandeling zijn de beide 

partners steeds meer naar elkaar toegegroeid en ontstaan steeds meer mogelijkheden 

tussen geriatrische revalidatie en revalidatie bij Adelante. Afhankelijk van de expertise 

die nodig is, worden behandelingen van Adelante of van Cicero ingezet voor een indivi-

dueel bepaald revalidatiepakket. Steeds sterker wordt zo afstand genomen van het 

oude ‘hokjesdenken’ in de zorg! Op de CVA Stepped Care staat de patiënt écht cen-

traal: iedereen krijgt de zorg die nodig is, of je nu 40, 60 of 80 bent.



Kyano is doof aan zijn linkeroortje en rechts 
zeer slechthorend. Toen hij 14 maanden 

oud was kreeg hij een cochleair implantaat 
waarmee hij toch kan horen. En vanaf zijn 

tweede gaat hij naar de peutergroep in 
Geleen. Spelenderwijs leert hij hier horen 

en spreken. Tegelijk helpt Adelante ons om 
met Kyano te communiceren. Onder andere 
met ondersteunende gebaren. Kyano hoort 

nu niet alleen goed, hij praat ook goed, zelfs 
in dialect. Over een paar weken mag hij naar 
de basisschool. Een hele grote stap, maar 

gelukkig bereidt Adelante hem hier ook heel 
goed op voor. 

Maureen, Leon en Kyano Schmitz

Maureen, Leon &
Kyano Schmitz
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Als spreken niet vanzelf gaat

Rond anderhalf jaar kunnen de meeste peutertjes al aardig uit hun woorden 

komen. Maar soms verloopt de taalontwikkeling moeizamer. Adelante onder-

zoekt en behandelt kinderen waarbij de spraak-, taal- en gehoorontwikkeling 

niet vanzelf gaat. Spelenderwijs in een kleine peutergroep! In 2013 neemt het 

aantal aanmeldingen flink toe.
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Meestal is het de consultatiebureauarts die de zorgen van ouders oppakt als er iets niet 

goed gaat bij de ontwikkeling van een baby of peuter. Als bijvoorbeeld de taal of spraak 

niet op gang komt. Als er twijfel is over het gehoor. Of als een kind zich onvoldoende kan 

uiten. Door het kind te laten onderzoeken, kunnen ouders hun twijfel omzetten in positieve 

ondersteuning. 

Adelante kan kinderen al vanaf dag één na de geboorte testen op mogelijke gehoor-

problemen. Onderzoek naar de ontwikkeling van de taal en spraak kan al bij kinderen 

vanaf 1,5 jaar. In beide gevallen geldt: hoe eerder ouders erbij zijn, hoe beter. Het 

meest ideale is dat het kind goed voorbereid of met de juiste begeleiding en hulpmid-

delen naar school kan.

Interdisciplinair
De diagnose en behandeling van kinderen met taal- en spraakproblemen vindt plaats 

in kleine peutergroepen, de zogenaamde ‘Diagnose- en Behandelgroepen’. De kinde-

ren komen, afhankelijk van de gewenste begeleiding, twee tot acht dagdelen naar de 

groep. Hier wordt elk kind geobserveerd en behandeld door een interdisciplinair team 

van deskundigen. Spelenderwijs leert het kind communiceren: met taal, maar waar 

nodig ook ondersteund met gebaren. En als het kind gehoorproblemen heeft, leert het 

om te gaan met hulpmiddelen. De ouders leren natuurlijk mee! 



Dat kan ik met mijn dwarslaesie toch nooit, 
dacht ik toen ik gevraagd werd om met een 

handbike de Weissespitze Gletsjer (2770 m) 
te beklimmen. Maar eerlijk is eerlijk: ik was ook 
getriggerd. Dus heb ik meegedaan. Negen maanden 
hebben we in teamverband intensief getraind. Een 
supertijd. De klim was ongelofelijk zwaar maar 
ik heb de top gehaald. Daar ben ik zó trots op. 
Het leek onmogelijk, toch haal je het. Dit jaar 
studeer ik af aan Zuyd Hogeschool en daarna 

ga ik met een vriendin terug naar Oostenrijk. 
Deze keer combineer ik de klim met een weekje 

kamperen. Een nieuwe uitdaging. Ik heb er zin in.

Pascale Reuter

Pascalle Reuter
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Sport is goed voor de conditie. Je ontwikkelt kracht, je ontspant en samen sporten 

is gezellig. Sport stimuleert ook om grenzen te verleggen. Steeds dat stapje verder 

te gaan en het beste uit jezelf te halen. Het werkt! In 2013 benoemt Adelante sport 

en bewegen daarom tot speerpunt van beleid.

Sport als ultieme motivatie 
om grenzen te verleggen
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De ambities liegen er niet om: zowel breedtesporters als topsporters met een beperking of 

chronische ziekte kunnen bij Adelante onder deskundige begeleiding sporten. Het resul-

taat is snel zichtbaar. Dagelijks zijn (ex)revalidanten in het sportgezondheidscentrum actief 

met bijvoorbeeld zitbadminton, handbiken of dwarslaesiezwemmen. Sommige sporters 

leggen de lat daarbij hoog! Tot aan een klim van bijna 3000 m hoogte. Voor wie vooruit wil, 

bestaan geen grenzen.

Een van de hoogtepunten op de sportkalender van 2013 is de Handbike Battle in het 

Oostenrijkse Kaunertal. Bij dit initiatief van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie 

Genootschap ondernemen zes kanjers van Adelante met een dwarslaesie een klim 

naar de Weissespitze Gletsjer (2770 m). Alle handbikers van het Adelante-team 

‘Bikers4Motion’ halen de top en leveren zo een topprestatie.

Adelante Challenge 
Dichter bij huis wordt in september in het Limburgse Heuvelland de eerste Adelante 

Challenge gereden. 30 Sporters gaan bij deze handbikewedstrijd de strijd aan tegen 

elkaar én tegen de bedrieglijk steile Geulhemmerberg. Alle deelnemers halen de eind-

streep, ieder in zijn eigen klasse en eigen tempo. 

Actieve club
Ondertussen zitten ook de medewerkers van Adelante niet stil. Vol overgave dragen zij 

het Adelante-motto ‘haal het beste uit jezelf’ uit bij sportieve evenementen zoals Alpe 

d’Huzes, Bike4Parkinson en Trap ALS de wereld uit. 55 Adelanters rennen in 2013 mee 

met de Parelloop in Brunssum en de eigen Adelante Loop telt liefst 130 deelnemers.



Thuis werd mij veel uit handen genomen, in 
Villa Franca moet ik alles zelf doen: mijn 
appartement opruimen, mijn wasje draaien, 
voor het eten zorgen, afspraken inplannen 

en ervoor zorgen dat je ze nakomt, alles. In 
combinatie met school en therapie is dat 

soms best pittig. Zeker aan het einde van het 
schooljaar, als alle proefwerken samenkomen. 
Ik volg aan het Arcus College de opleiding tot 

secretaresse. Hier ben ik zelfs genomineerd 
voor ‘Arcus Hero’. Een groot compliment. 

Het woontrainen heeft mij zekerder van mijzelf 
gemaakt. Ik zou best de volgende stap willen 
zetten naar een appartement van Adelante, om 
nog iets zelfstandiger te leven. Want soms is 
het kunnen vragen om hulp aan de begeleiding 

best nog handig. 

Marjolein Rinkens 

Marjolein Rinkens



35



In 2013 breidt Adelante het woontrainingsaanbod van Villa Franca in Heerlen uit 

met intensieve thuisbegeleiding. En dit is pas het begin van een nieuw programma 

waarin Adelante jongeren op verschillende locaties in Limburg vooruit helpt naar 

een zelfstandige toekomst. 

We leren jongeren hun eigen 
boontjes te doppen!
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In 2008 opende Adelante aan de rand van de binnenstad van Heerlen Villa Franca. Dit huis 

blijkt een ideale tussenstap voor jongeren met een beperking of (gezondheids)probleem 

om de overgang van thuis naar zelfstandig wonen te maken. Jongeren ontwikkelen vaar-

digheden en leren de regie over hun leven te nemen. Ouders leren hun kind los te laten. 

In het woontrainingsconcept groeit de jongere in drie stappen naar een zelfstandig 

leven. Vanaf 14 jaar kunnen jongeren logeren in de beschermde omgeving van 

Adelante in Valkenburg. Vanaf 16 jaar kunnen ze beginnen met woontrainen in Villa 

Franca. Vanaf 18 jaar kunnen ze in een eigen appartement met zeer beperkte 

ondersteuning wonen. 

Intensief programma
In het woontrainingsprogramma leren jongeren alles wat op hen afkomt als ze 

zelfstandig wonen: de financiën regelen, schoonmaken, sociale contacten leggen, 

boodschappen doen en ze gaan ook uit. In Villa Franca wonen de jongeren zelf-

standig maar samen in een huis. Bij de volgende stap woont de jongere zelfstandig, 

maar met de wetenschap dat het team van Villa Franca 24 uur per dag voor hem of 

haar klaar staat. 

Voor dit nieuwe type aanleunwoning heeft Adelante in 2013 binnen een straal van 

1 km rond Villa Franca zeven appartementen ingericht en aangepast voor rolstoel-

gebruikers. Zeven jongeren leven hier hun eigen leven. Op afspraak krijgen zij 

begeleiding aan huis, bijvoorbeeld bij het leren koken of het regelen van inkomen. 

De jongere leert zo stap voor stap op eigen benen te staan. 



Een week na mijn ongeluk kon ik bij Adelante 
beginnen met klinische revalidatie. De prognoses 

waren niet goed. Toch wilde ik geloven dat ik 
een van de weinigen was die na een dwarslaesie 

weer kan lopen. Zo onrealistisch als ik 
misschien was, zo realistisch positief was 
mijn begeleiding. Een gouden combinatie, want 
samen hebben we het maximale uit mijn lijf 

gehaald. Met resultaat. Noem het geluk, hard 
werken of jeugdige overmoed: na ruim een 

maand kon ik even op mijn benen staan en toen 
ik de kliniek na drie maanden verliet, kon ik 

enkele passen lopen. Ik ga nog steeds vooruit. 
Niet meer met van die grote sprongen maar 
genoeg om mijn leven te kunnen hervatten.

Robert Kastrop 

Robert Kastrop
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In 2013 wordt de afbakening in de zorg landelijk vastgelegd in vaste behandel-

kaders. Deze kaders geven zowel medisch als logistiek en financieel de ruimte om 

zo diep mogelijk in een specialisatie te duiken en de cliënt de best mogelijke zorg 

en voorzieningen te bieden.

Een hart voor specialistische 
klinische revalidatie
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Centraal wat moet, decentraal wat kan. De zorgsector grijpt het motto van de rijksover-

heid aan om de zorg in de keten beter te organiseren. Met als speerpunt een snellere 

doorstroming van ziekenhuis naar revalidatie naar begeleiding zo dicht mogelijk bij huis. 

Maar waar trek je de grens tussen klinisch en poliklinisch? Voor Adelante speelt bij elke 

opname een aantal heldere argumenten een rol. 

Centraal
Sommige revalidatieprogramma’s vragen dusdanige specialistische expertise en facili-

teiten; die niet overal beschikbaar zijn. Specialisaties, zoals complexe NAH, beademing 

en hoge dwarslaesie worden daarom maar op enkele plaatsen in Nederland, onder 

andere bij Adelante, centraal en klinisch aangeboden.

Klinisch
Er is een voorkeur voor klinische behandeling als er medische verpleegkundige inzet 

nodig is. Of als voor het therapieprogramma een bepaalde intensiteit, begeleiding of 

een aangepaste omgeving nodig is waarin de focus volledig op de therapie gericht kan 

zijn. Klinische revalidanten werken de hele dag aan hun herstel, zelfs ’s avonds op de 

verpleegafdeling gaat het revalidatieproces door. Juist die vaste structuur, los van het 

leven thuis, zorgt ervoor dat de revalidant gewoontes kan veranderen.

Op-één-na-beste-plek 
Voor de kinderrevalidatie gelden dezelfde regels. De meeste kinderen revalideren 

poliklinisch bij Adelante en combineren hun therapieën met school. Maar soms kan het 

niet anders en moet een kind vanwege de zwaarte van de zorg, de gewenste intensiteit 

van therapieën of vanwege medische risico’s opgenomen worden. Dan is Adelante na 

thuis de op-één-na-beste-plek waar alle specialistische zorg en begeleiding voorhan-

den is.



In groep 3 beginnen kinderen te lezen. Nu 
heeft de vader van Camiel dyslexie, en dyslexie 
kan erfelijk zijn. In groep 5 is Camiel daarom 

getest. En inderdaad: hij heeft ernstige dyslexie. 
Een keer per week gaan we naar Adelante voor 
begeleiding. En elke dag lezen wij thuis samen. 

Daar gaat veel tijd in zitten maar gelukkig 
leest Camiel graag. Dat hij zo goed vooruit 
gaat, motiveert hem zelfs extra. Dankzij de 

aangepaste leesprogramma’s en de medewerking 
van school hoeft dyslexie hem dan ook 

verder niet in de weg te staan. Op dat vlak 
is de laatste jaren zó veel veranderd. Camiel 

voelt zich goed bij de aanpak. Hij staat zelfs 
te springen als hij naar zijn begeleidster bij 

Adelante mag. 

Wieke, Joost en Camiel Haans

Wieke, Joost & Camiel Haans
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Kinderen met dyslexie horen op school vaak bij de zorgleerlingen, terwijl zij

gemiddeld net zo intelligent zijn als hun leeftijdgenoten. Dat is frustrerend.

Een van de specialismen van Adelante is het diagnosticeren en behandelen van 

kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie.

In 2013 groeit Adelante zelfs uit tot expertisecentrum.

Expertisecentrum
voor dyslexie
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Veel kinderen hebben dyslexie. Hoeveel zij ook oefenen: elk woord blijft een samenraap-

sel van letters dat telkens opnieuw gevormd moet worden. Gelukkig zijn er methodes en 

geavanceerde hulpmiddelen die helpen om met dyslexie om te gaan. Adelante audiologie 

& communicatie heeft zich hier in gespecialiseerd.

Om kinderen met dyslexie te ondersteunen bij het lezen en spellen zijn hulpmiddelen 

en software ontwikkeld, waarbij bijvoorbeeld gedigitaliseerde teksten op het beeld-

scherm verschijnen en tegelijkertijd worden voorgelezen. Zeer zinvolle ondersteuning, 

die echter ook de nodige kennis en kunde vragen van degene die het kind begeleidt. 

Om deze hulp te kunnen bieden en uitdragen, hebben medewerkers van Adelante zich 

gespecialiseerd tot ICT-specialist naast hun titel Master SEN/ dyslexiespecialist.

Positieve resultaten
De resultaten van een kundige en voortvarende aanpak bij dyslexie zijn positief. De 

dyslexie wordt niet minder. Het gaat immers om een stoornis in de hersenen. Maar 

dankzij de hulpmiddelen kunnen kinderen wel leren omgaan met die stoornis. Met een 

dyslexieverklaring op zak komt het kind in aanmerking voor aangepaste leer- en lees-

programma’s, waarmee ze meer en sneller kunnen lezen. Als je er in een vroeg stadium 

bij bent, kun je de leerachterstand zo beperkt houden. 



Om goed te bekijken welke opleiding ik 
fysiek aankan heb ik eerst op het Arcus 
College in Heerlen de Toeleiding naar het 

Beroepsonderwijs gevolgd. Ik heb chronische 
leukemie en heb daardoor regelmatig medische 
zorg nodig. Dit overgangsjaar is goed geweest: 

de school en ik weten nu wat mogelijk is. 
Ik wil social worker worden en ga daarvoor 

maatschappelijke zorg op MBO-niveau 
studeren. In feite vraag ik weinig extra zorg 
van de school. Een minder harde stoel zou 

fijn zijn. En extra ruimte in het lessenrooster 
om mijn behandelingen te kunnen volgen én om 
zo nu en dan ervaringen te delen. Meedoen met 
andere leerlingen: ik ben helemaal voor! Maar 

soms heeft mijn lijf het nodig om even pas op 
de plaats te maken.

Jordy Frings

Jordy Frings
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Vanaf het schooljaar 2014/2015 zijn scholen verplicht om leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben passend onderwijs te bieden. De ambulante 

begeleiders van Adelante bereiden zich in 2013 voor om deze omslag samen 

met de scholen te kunnen maken.

Arrangementen voor
Passend Onderwijs
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Passend Onderwijs zorgt er vanaf 2014 voor dat meer kinderen terecht kunnen in het 

reguliere onderwijs. Een positieve ontwikkeling, die wel om maatwerk vraagt. Om te voor-

komen dat kinderen met een beperking of zieke kinderen straks toch uitvallen, moet het 

onderwijsaanbod letterlijk ‘passend’ worden gemaakt. 

Door Passend Onderwijs verdwijnt het rugzakje voor ambulante ondersteuning. Hier-

door verandert de rol van de ambulante begeleiding (AB). De AB-ers zullen straks 

minder individueel met kinderen in de klas samenwerken. Dat doen de leerkrachten of 

interne begeleiders. Om het onderwijs voor te bereiden op deze nieuwe zorgtaak, rich-

ten de AB-ers van Adelante zich nu vooral op het coachen van scholen én begeleiden 

van leerlingen. 

Arrangementen
Adelante heeft verschillende arrangementen ontwikkeld waarmee scholen aan de slag 

kunnen. Qua leerstof zoomen deze programma’s in op voorlichting over specifieke 

ziektebeelden of beperkingen, zoals spierziekte, reuma, niet aangeboren hersenletsel, 

spasticiteit, kanker of diabetes, en de bijkomende consequenties voor het onderwijs. 

En met creatieve programma’s kunnen leerkrachten kinderen helpen om emotionele, 

communicatieve en/of sociale problemen te overwinnen en aan zelfvertrouwen en een 

positief zelfbeeld te werken. 

Ook zijn er speciale programma’s gericht op de ontwikkeling van de fijne motoriek. 

En met programma’s als de ‘Beweegtas’ en ‘Iedereen gymt mee’ krijgen scholen 

instrumenten in handen om kinderen met een beperking mee te laten doen met het 

bewegingsonderwijs. Tenslotte wordt er gewerkt aan een nauwe samenwerking tussen 

onderwijs en revalidatie. Als het nodig is kunnen de AB-ers snel schakelen, om ervoor 

te zorgen dat het kind steeds zo optimaal mogelijk gewoon naar school kan.



Naast het behandelteam hebben ook patiënten 
een grote rol gespeeld in de ontwikkeling en met 
name de evaluatie van het groepsprogramma van 
‘Zien bewegen, doet bewegen’. Deze interactie 

geeft een inkijk in de ervaringen van patiënten en 
daar hebben de therapeuten veel van geleerd. Het 

resultaat is een krachtig en gestructureerd 
zorgproduct, dat de aanvankelijke twijfel of 
‘graded exposure’ in een groep kan worden 

toegepast, heeft weggenomen. Natuurlijk is er 
in een groep minder individuele aandacht. Maar 

dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de 
kracht van het inzicht in de eigen angst en het 

gedrag dat de patiënt via medepatiënten krijgt. De 
resultaten zijn erg positief. Nu wordt bekeken 
of de groepsbehandeling opgenomen kan worden 
als standaardaanbod van azM, mogelijk ook voor 

patiënten met andere pijnklachten.

Margot van Melick en Marlies den Hollander, MUMC

Margot van Melick &
Marlies den Hollander
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Steeds vaker biedt Adelante zorg aan buiten de bekende locaties in 

Hoensbroek en Valkenburg. In 2013 gaat uitbreiding van het aantal 

locaties hand in hand met zorgverbreding én zorgvernieuwing.

Vernieuwende
revalidatiezorg op locatie
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De ambitie is helder: waar mogelijk zoekt Adelante de samenwerking met partners in het 

zorgveld om de revalidatiezorg toegankelijker te maken. Elke kans wordt hierbij benut om 

de zorg meteen ook innovatiever, beter, efficiënter én goedkoper te maken. Alles in het 

belang van de cliënt. 

Maandelijks organiseren de revalidatieartsen van Adelante spreekuren op locatie. Bij-

voorbeeld bij Novizorg in Hoensbroek, Maasveld in Maastricht en Spronken Orthopedie 

in Beek. Dit spreekuur is dichtbij voor de cliënt. De zorg is bovendien laagdrempelig: 

mensen kunnen snel antwoord krijgen op concrete vragen waar zij in het dagelijkse 

leven tegenaan lopen.

Atrium MC
In de revalidatiepoli van Atrium MC behandelt Adelante alle soorten revalidanten. CVA-, 

hart-, trauma-, pijn-, reuma-, ALS- en Parkinsonpatiënten komen er voor poliklinische 

én topklinische zorg die in samenwerking met (ziekenhuis)partners wordt ontwikkeld. 

Zeer innovatief is de behandeling van plexus brachialisietsel (een zenuwaandoening die 

kan leiden tot verlamming in de arm). Maar ook voor de succesvolle handtherapie voor 

traumapatiënten en de klinische revalidatie voor Parkinsonpatiënten komen mensen 

speciaal naar Heerlen.

azM
In Maastricht biedt Adelante poliklinische revalidatiezorg aan in samenwerking met 

azM en de Universiteit Maastricht. Ook hier is volop aandacht voor zorgvernieuwing. 

Zo wordt in 2013 de succesvolle individuele ‘exposure-behandeling’ vertaald naar het 

groepsprogramma ‘Zien bewegen doet bewegen’ voor patiënten met chronische lage 

rugklachten en pijn gerelateerde angst. De verwachting is dat het zien bewegen van 

andere patiënten vertrouwen kan geven om zelf ook meer te gaan bewegen. 



Yasin is 5, Lina 3. Het toeval wil dat zij 
allebei met een ernstig gehoorprobleem zijn 
geboren. Bij beiden kwam dit bij het eerste 

gehooronderzoek na de geboorte aan het 
licht. Als ouders kom je dan in een moeilijke 
tijd terecht waarin je steeds snel belangrijke 

beslissingen moet nemen. Wij zijn hierbij door 
onze begeleider van Adelante ongelofelijk goed 

ondersteund. Zowel bij Yasin als bij Lina 
zijn rond de tiende maand twee CI’s (CI = 

Cochleair Implantaat) geïmplanteerd. Hiermee 
kunnen zij horen. Zij ontwikkelen zich nu 

als elk ander kind en Yasin gaat gewoon naar 
school. Wij zijn zo blij met de resultaten. Dan 

vergeet je snel wat hier aan vooraf is gegaan.

Aissam, Hamida, Yasin en Lina Mabtoul

Lina & Yasin Mabtoul
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De medewerkers van audiologie & communicatie zijn in 2013 meer dan ooit 

onderweg. Je moet ‘out of the box’ kunnen denken én werken om mensen met 

gehoorproblemen de juiste begeleiding te kunnen bieden.

Hulp op maat voor 
slechthorende kinderen en 

volwassenen
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Gehoormetingen doe je normaal in een speciale geluiddichte cabine. Maar soms lukt dat 

niet. Dan moet je je aanpassen aan de cliënt, vindt Adelante audiologie & communicatie. 

In bepaalde gevallen wordt deze service daarom in de eigen omgeving van de cliënt aan-

geboden. In de crèche of op school. In een verzorgingshuis. Of gewoon thuis. Elke slecht-

horende krijgt hulp op maat.

Bij baby’s doet de Thuiszorg binnen enkele dagen na de geboorte een hielprik en een 

gehoorscreening, de Oto Akoestische Emissies (OAE). Als blijkt dat één of beide oor-

tjes niet goed functioneren, komt een medewerker van Adelante langs om bij de baby 

thuis de ALGO-test te doen. Hierbij wordt bekeken of de gehoorzenuw goed op geluid 

reageert. Bij een onvoldoende resultaat wordt de baby doorverwezen naar het audiolo-

gisch centrum voor verder onderzoek.

Gezinsbegeleiding
Heeft een baby gehoorproblemen, dan biedt Adelante gezinsbegeleiding. De gezins-

begeleider ondersteunt de ouders in de opvoeding van en communicatie met hun kind. 

Op verzoek gaat de gezinsbegeleider mee naar afspraken in het ziekenhuis. Als het 

kind later naar school gaat, kan de gezinsbegeleider daar uitleg geven over bijvoor-

beeld het gebruik van hoorapparatuur.

Op locatie
Medewerkers van Audiologie & communicatie verrichten op indicatie ook gehooronder-

zoek op locatie bij mensen met een verstandelijke beperking. Vaak gaat het hierbij om 

mensen die erg gevoelig zijn voor verplaatsing uit hun vertrouwde leefomgeving. De 

kans dat een test op het audiologisch centrum mislukt is dan groot. Om dit te voorko-

men gaat de medewerker met een mobiele audiometer op huisbezoek. 



Adelante in cijfers

In dit jaarbeeld ziet u de belangrijkste cijfers uit ons jaarverslag. 
Het complete document vindt u op www.adelante-zorggroep.nl

2013 is het tweede jaar van de beleidsperiode van het Strategische Beleidsplan 

2012-2016 ‘Grenzen verleggen’. In dit plan heeft Adelante de lijnen uitgezet die het 

mogelijk maken om de sterke groei vast te houden die we in de voorgaande jaren 

hebben doorgemaakt. Versteviging van onze marktpositie is hiervoor noodzakelijk: 

op eigen kracht en door vanuit onze huidige dienstverlening nieuwe ‘product-markt 

combinaties’ te ontwikkelen die aansluiten op de veranderende vraag van de klant 

en de markt. 

Het thema ‘Grenzen verleggen’ heeft dan ook niet alleen een mooie symbolische 

functie maar vooral ook een letterlijke betekenis voor Adelante. We willen vanuit 

onze kernfuncties en -competenties zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden. Nieuwe 

kansen aanwenden, die zich zowel binnen ons huidige aanbod kunnen aandienen in 

de vorm van minder complexe zorg, als buiten ons huidige aanbod. 

Het mes snijdt aan twee kanten. Door onze ogen en onze zorg te openen voor 

vernieuwing nemen we de toekomst in eigen hand en kunnen we nóg wezenlijker 

bijdragen aan de integratie en participatie van mensen, die geconfronteerd zijn met 

gevolgen van letsel en/of een aandoening. 
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Revalidatie (kinderen en volwassenen)
Productie/capaciteit aantal/bedrag

Aantal feitelijk beschikbare klinische bedden op 31 december 109

waarvan voor kinderen onder de 17 jaar 7

waarvan voor volwassenen 102

Aantal feitelijk beschikbare poliklinische behandelplaatsen op 31 december  95

waarvan voor kinderen onder de 17 jaar 25

waarvan voor volwassenen 70

Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar 34.876

waarvan voor kinderen onder de 17 jaar 3.800

waarvan voor volwassenen 31.076

Aantal eerste consulten in verslagjaar 1.513

waarvan voor kinderen onder de 17 jaar 228

waarvan voor volwassenen 1.285

Aantal klinische revalidatiebehandeluren in verslagjaar 109.721

waarvan voor kinderen onder de 17 jaar 19.619

waarvan voor volwassenen 90.102

Aantal poliklinische revalidatiebehandeluren in verslagjaar 137.009

waarvan voor kinderen onder de 17 jaar 36.935

waarvan voor volwassenen 100.074

Aantal klinische opnames in verslagjaar 729

waarvan voor kinderen onder de 17 jaar 56

waarvan voor volwassenen 673



Gehandicaptenzorg 
Patiënten/cliënten/productie/capaciteit aantal/bedrag

Aantal cliënten op basis van een zzp met dagbesteding (dagbesteding staat aan)  6

Aantal cliënten op basis van een zzp zonder dagbesteding (dagbesteding staat uit) 17

Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT) 0

Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op

basis van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling) 68

Audiologie & communicatie
Patiënten/cliënten/productie/capaciteit aantal/bedrag

Gehoor (patiënteenheden) 6.361

Spraak-taal (patiënteenheden) 2.317

Uren extra-murale AWBZ-productie (activerende begeleiding, behandeling) AWBZ 9.520

Gezinsbegeleiding 10.931

Totaal 20.451
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Mytylschool
Cliënten/productie/capaciteit aantal/bedrag

Aantal leerlingen 325

Leerlingen ambulante begeleiding 183

Kenniscentrum aantal publicaties
Ontwikkeling en innovatie 95

Personeel
Aantal medewerkers 1.050

Aantal fte 713

Waarvan medisch specialisten 22

Aantal fte medisch specialisten 18,88

Financieel in euro’s
 

Totale omzet 64.597.710

Resultaat 2.674.649
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Dit is een uitgave van de zorggroep Adelante te Hoensbroek. 

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 professionals van Adelante zijn werkzaam in Hoensbroek, 

Valkenburg a/d Geul, Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, Roer-

mond en Venlo. Daarnaast is Adelante actief in de poliklinieken 

van de ziekenhuizen en de ambulante begeleiding.

Adelante, Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek
www.adelante-zorggroep.nl
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