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Komend voorjaar start Adelante met de bouw van het 

nieuwe behandelplein. Het ontwerp belooft een positieve 

omgeving waarin het proces van herstel naar optimale 

participatie op een zo natuurlijk mogelijke manier wordt 

vormgegeven (onderstaand een impressie). 

De visie 
Adelante richt haar zorg in aan de hand van het zoge-

naamde Internationale Classicifactiemodel ICF. Kort sa-

mengevat kent dit model 3 fasen. Vanuit de eerste fase 

                         van herstel en het weer aanleren van 

                              vaardigheden wordt de revalidant via 

                                het bestendigen van de vaardigheden 

(fase 2) naar maximale participatie (fase 3) geleid. In dit 

proces is de vraag van de revalidant zowel begin- als 

eindpunt: u bepaalt welke vaardigheden nodig zijn om zo 

zelfstandig mogelijk te kunnen leven. 

Het ontwerp 
De 3 ICF-fasen komen in het behandelplein terug in 3 

zones: 

•	 in zone 1 staat het herstel centraal. In een bescherm-

de omgeving leert u vaardigheden: één op één met 

een behandelaar of in een klein groepje met mede-

patiënten. 

•	 in zone 2 staat het verankeren van de vaardigheden 

centraal, zoals beter leren lopen of het verbeteren van 

arm-/handvaardigheden. De behandeling is diagnose-

overstijgend en vindt plaats in onder andere een 

looppoli of een arm-/handpoli. Tijdens de behandeling 

ontmoet u ook revalidanten uit andere diagnosegroe-

pen. 

•	 zone 3 is volledig gericht op participatie in de vorm 

van een functioneel beweegcentrum. De behandeling 

vindt plaats in het hart van het behandelplein dat 

ingericht is als een huis met een woonkamer, slaap-

kamer, badkamer en keuken. In deze op het dagelijkse 

leven georiënteerde omgeving werkt u samen met 

andere revalidanten aan zelfstandigheid. 
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Adelante (ver)bouwt!
Het einde van 2014 nadert ook voor het bouwteam. De hoofdingang en het restaurant hebben een 
definitieve vorm gekregen en de werkzaamheden richten zich al meer en meer op de binnenkant. 
De eerste voorbereidingen voor de nieuwe liftput in het beddenhuis zijn in volle gang. Na behoorlijk 
wat breekwerk in verband met oude funderingen is het nu weer iets rustiger geworden. Ook zijn de 
plannen voor het behandelplein in een afrondende fase gekomen. Wat betekent dit voor u, onze 
cliënt? We werpen alvast een blik vooruit!

Wist u dat...

...er ruim 28.000 kilogram staal verwerkt is
       in de constructie van de nieuwe 
 hoofdingang en het restaurant?

(Ver)nieuwbouw met een visie: Het behandelplein



‘

De zorg
Tijdens de revalidatie zoekt de behandelaar u op. Zo wordt 

het mogelijk om de behandelvloer efficiënter in te richten en 

maatwerk te leveren: individueel, in de behandelzaal of in 

de fitnessruimte waar revalidanten in groepen of individueel 

sporten. Beweging, psychisch en sociaal welbevinden en 

participatie zijn de belangrijke pijlers van de moderne revali-

datiezorg; deze pijlers gaan elkaar in het nieuwe behandel-

plein zichtbaar raken en versterken. 

“Als de cliënt straks binnenkomt op het 
behandelplein ziet hij verschillende ‘typen’ 
patiënten aan het werk in een ‘oefenhuis’ in 
het participatiegebied of samen sporten. De 
dynamische omgeving en uitstraling van het 
behandelplein zal motiveren om zelf ook aan 
de slag te gaan.” Koen Peerlings, fysiotherapeut

Activiteiten Novizorg
Half december worden de activiteiten van Novizorg in De 

Oase verplaatst naar het souterrain van gebouw L. Dit zijn 

de eerste voorbereidingen voor de werkzaamheden die in 

het voorjaar zullen starten aan het nieuwe zwembad dat op 

de plek van het huidige restaurant zal worden gerealiseerd.

Lift buiten gebruik
De lift naar afdeling 1 hebben we buiten bedrijf moet stellen 

om de nieuwe keuken/restaurant te kunnen realiseren. He-

laas was deze maatregel onvermijdelijk omdat een deel van 

de keuken op de plek van de huidige lift gehuisvest wordt. 

De wachttijden voor de liften zullen hierdoor groter worden. 

We hopen op uw begrip hiervoor.

Website: Bam bouwt Adelante
De BAM groep heeft een projectenwebsite geopend met 

meer achtergrondinformatie over de werkzaamheden bij 

Adelante. Kijk via de link op www.adelante-zorggroep.nl of 

kijk rechtstreeks op www.bambouwtadelante.nl

Klachtenmeldpunt 
Mocht u onverhoopt een klacht hebben die gerelateerd is 

aan de bouw verzoeken we u deze bij onze klachtenfunc-

tionaris, mevr. J. Wolfs te melden. Dit kan via 045-5282006 

of 06-57592519 (e-mail: klachtenregeling@adelante-zorg-

groep.nl). 

Even voorstellen... Philippe Dubois en Wim Starmans.
Wij bemannen het Projectbureau Bouw dat in 2012 in het leven werd geroepen 
om de bouwplannen voortkomend uit het Strategisch Vastgoedplan vorm te 
geven. Dit plan geeft richting en invulling aan de huisvestingsbehoefte van 

Adelante voor de komende 20 jaar. 
Samen met de architect, medewerkers en een vertegenwoordiging van de 

cliënten zijn wij op zoek gegaan naar een juiste vertaling van eisen en wen-
sen voor onze nieuwe huisvesting. Hierbij werd rekening gehouden met de 

huidige veranderingen binnen de zorg. Dit leidde tot een definitief ontwerp en 
een bijbehorend programma van eisen.

Het haalbaar maken van het ontwerp is onze tweede belangrijke opgave. Het ont-
werp dient immers technisch uitvoerbaar te zijn en te passen binnen het budget. 

Door veelvuldig te overleggen met architect en aannemer worden materialen bepaald,
kwaliteitseisen vastgelegd en uitvoeringsmethodieken gekozen. 

Ook tijdens de realisatie blijven wij nauw bij de bouw betrokken. Wij zien daarbij niet alleen toe op naleving 
van de gemaakte afspraken t.a.v. voortgang en kwaliteit maar proberen ook de bouwactiviteiten in dusdanige 

banen te leiden dat de overlast voor u en ons primaire proces zo laag mogelijk blijft. 
De eerste resultaten van onze acties zijn inmiddels goed zichtbaar. Met de voltooiing van ons aangepaste 

parkeerterrein en het vernieuwde audiologisch centrum menen wij reeds een goede start te hebben gemaakt. 
Wanneer begin volgend jaar ook onze nieuwe hoofdentree en restaurant worden opgeleverd, zult u zien dat 
Adelante qua ‘look and feel’ op de juiste weg zit. Iets wat zich ongetwijfeld verder zal vertalen in onze 

zorg voor u als cliënt en/of bezoeker.

Colofon
Dit is een uitgave van Adelante in samenwerking met  en bedoeld voor 

alle cliënten en bezoekers van locatie Hoensbroek. Deze nieuwsbrief verschijnt gemiddeld een keer 

per maand en wordt verspreid over de afdelingen en neergelegd in de verschillende wachtruimtes van 

Adelante. Redactieadres: Adelante projectbureau bouw, e-mail: p.dubois@adelante-zorggroep.nl

Eindredactie en vormgeving: Ingrid Theunissen, Adelante marketing & communicatie, e-mail: i.theunissen@adelante-zorggroep.nl

Wij wensen u 
prettige

feestdagen en 
een prachtig 

2015!


