
Samen Doorgaan
Op zaterdag 8 april organiseert Adelante in samenwerking met 
Dwarslaesie Organisatie Nederland de informatieve DON-dag 
met ditmaal als thema ‘SAMEN DOORGAAN’.

Graag nodigen wij je uit om bij deze bijzondere dag 
aanwezig te zijn.

Datum:  zaterdag 8 april 2017
Tijd:  09.30 – 17.00 uur
Locatie: Adelante, Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek

www.adelante-zorggroep.nl

Uitnodiging



Workshops

Zoveel verliezen en toch verder met je leven. Hoe kan dat?
Margaretha van Eeden diept uit hoe je als mens kunt reageren op het verlies van gezondheid door een dwarslaesie. 
Wederzijds begrip voor de manier waarop, kan het leven net een stukje makkelijker maken.
Fit for Life, voor een gezond en energiek leven
Annemarie Postma neemt je mee in haar Sit-Smart methode en vertelt over de gezondheidsrisico’s van veel zitten.
De Wmo kritisch belicht
Stijn van Cleef, bekend van zijn e-book over de Wmo, licht de belangrijkste veranderingen, rechten en plichten toe 
voor zowel de hulpvrager als de gemeente.
Voortdurend in beweging
Fysiotherapeut Paul Dobbelsteyn biedt een aantal sportieve (beweeg)opties aan waar je zelf misschien nog nooit 
aan gedacht hebt. Doe mee met de zoektocht naar een actievere levensstijl en krijg lol in bewegen.
Handchirurgie laat je nooit meer los
Het handenteam van Adelante doet ter plekke bij de deelnemers een globale screening en oud-revalidanten Barry 
Rood en Pieter Gruijters vertellen over hun ervaringen met arm-handchirurgie.
Wheelchair skills 
Paralympisch talent Kees-Jan van der Klooster leert je op een enthousiaste wijze het optimale uit je rolstoel te 
halen. Als geen ander weet hij wat het belang is van een goede beheersing van het hulpmiddel waar je dagelijks 
afhankelijk van bent.
Wheel going to Ibiza
Ervaringsdeskundige Yves Krauth vertelt op een positieve manier over hoe je het beste uit je vakantie kunt halen!



Programma

09.30 uur Registratie en ontvangst
10.15 uur  Opening en welkom door Yvette van Horn, lid Raad van Bestuur Adelante en revalidatiearts en 
 Paul Coops, bestuurslid DON
10.25 uur ZITTEN Hoe doe je dat goed? 
 Janneke Goossens, Conny Overdulve en Bas Robroek, behandelaren bij het team dwarslaesie 
 van Adelante, gaan al vloggend drie ervaringsdeskundigen volgen. Zij laten zien dat je de weg 
 naar goed en veilig zitten niet alleen hoeft te doen.
11.00 uur Betere HANDFUNCTIE voor het grijpen
 Een bezoek in Zweden aan een vooraanstaande kliniek op het gebied van arm-handchirurgie gaf   
 het handenteam van Adelante en de plastisch chirurgen van Zuyderland inzicht in nieuwe technieken  
 en nieuwe mogelijkheden.
11.35 uur JONGLEREN met gebroken bordjes
 Margaretha van Eeden van bureau ‘Reflectie in Beweging’ gaat in op het proces van verlies-
 verwerking dat je doorloopt als je iets kostbaars verliest zoals je gezondheid door een dwarslaesie.
12.10 uur Afsluiting van het ochtendprogramma
12.15 uur Lunch en gelegenheid tot netwerken en het bezoeken van verschillende  
 informatiestands
14.15 uur Workshops
15.10 uur Workshops
16.00 uur Borrel
17.00 uur Einde

 Dagvoorzitter: Anke Verlouw, revalidatiearts bij Adelante



Inschrijven
Je kunt je vóór 29 maart aanstaande inschrijven door bijgevoegd formulier ingevuld te sturen naar  
antwoordnummer 10005, 6400 VG Hoensbroek t.a.v. secretariaat dwarslaesie of te scannen en te  
mailen naar secrdwarslaesie@adelante-zorggroep.nl. 

Kosten
De kosten voor deze dag bedragen € 12,50 per persoon inclusief koffie, thee, lunch en borrel. Je kunt het bedrag 
uiterlijk 28 maart overmaken op bankrekeningnummer NL92INGB0672863502 t.n.v. Adelante Hoensbroek  
o.v.v. 20-85-25 Dwarslaesiedag.

Parkeren
Je kunt gratis parkeren op P1 bij Adelante. Kijk voor een routebeschrijving met auto of openbaar vervoer op 
www.adelante-zorggroep.nl/contact.
Hou rekening met verkeersomleidingen vanwege wegwerkzaamheden.


