
1

Adelantemagazine

nu
m

m
er

 1
    

 n
aj

aa
r 2

01
7

De mensCentraal

In beeld
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Toeval bestaat niet
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De voorganger van dit magazine, Adelante Actueel, was 
aan vernieuwing toe vonden we bij Marketing & Com-
municatie. Gelukkig was de redactieraad het daar volle-
dig mee eens. Maar iets compleet veranderen wat er al 
zo lang is, gaat niet vanzelf. Want wat doe je nog wel, wat 
niet meer, welke stijl moet het dan krijgen, wie moet het 
ontvangen? Het begon al met de naam: als je van plan 
bent twee keer per jaar uit te komen, kun je jezelf niet 
echt ‘actueel’ noemen. Een spitsvondige naam? Nee. Dat 
was het ook niet. Waarom niet gewoon benoemen wat 
het is: een magazine over Adelante, vandaar dan ook de 
naam Adelante Magazine. Met het Adelante Magazine 
willen we meer aansluiten bij onze relaties en stakehol-
ders. Met inhoudelijke stukken, verhalen van onze cliën-
ten, maar ook uw ervaringen als relatie van Adelante zijn 
onmisbaar. 

Bij een magazine hoort ook een ‘magazine-gevoel’: veel 
foto’s, herkenbare rubrieken, eigentijdse vormgeving, 
afwisselende onderwerpen en een duidelijke inhoud. 
Kortom: een visuele beleving. We hopen dat we hier in 
geslaagd zijn. 
In deze eerste editie plaatsen we ‘de mens centraal’. Dit 
thema loopt als een rode draad door de verschillende ar-
tikelen en rubrieken. U kunt lezen hoe ons team dwars-
laesie hun cliënten als mens centraal stellen, hoe tinni-
tus iemands leven kan beheersen, dat Jean-Paul Essers 
afscheid nam als voorzitter Raad van Bestuur en nog heel 
veel meer. Wij wensen u veel leesplezier!

Mocht u suggesties hebben of zelf een inhoudelijke bij-
drage willen leveren, mail dan gerust naar 
magazine@adelante-zorggroep.nl.

Redactioneel

In  dit nummer
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Katja Lange

Lees meer op 
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Beide artsen durfden de uitdaging van een baan op een 
complexe dwarslaesieafdeling aan. “We kenden elkaar 
goed genoeg om te weten wat we aan elkaar hebben en 
dat we op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen”, zegt 
Van den Borne. “En we vullen elkaar goed aan”, vervolgt 
Van Laake-Geelen. “We zijn allebei aanpakkers, we heb-
ben dezelfde visie en kunnen voor elkaar inspringen.”

Katrien van den Borne
Na haar studie geneeskunde in Nijmegen werd Van den 
Borne in Eindhoven, Tilburg en Rotterdam opgeleid tot 
revalidatiearts. “Revalidatie sprak me direct erg aan, het 
past goed bij me. Als revalidatiearts werk je samen met 
de cliënt aan belangrijke levensdoelen om zo weer mee 
te kunnen doen in de maatschappij. Als revalidatiearts 
op de afdeling dwarslaesie geldt dit natuurlijk eens te 

Dwarslaesieteam 
weer op 
volle sterkte

TEKST Jaimy Scholte/Anne van der Linden  BEELD Loraine Bodewes

Katrien van den Borne en Charlotte van Laake-

Geelen zijn sinds het eerste kwartaal van dit 

jaar de nieuwe revalidatieartsen dwarslaesie 

bij Adelante. De studiegenoten zijn tegelij-

kertijd aangenomen, voelen zich inmiddels 

helemaal thuis bij Adelante en werken graag 

samen in het gedreven, enthousiaste en po-

sitieve dwarslaesieteam. “Samen stellen we 

de doelen van de cliënt centraal en doen we 

er alles aan om het beste uit onze cliënten te 

halen.”

“Samen met 
het hele team 
halen we het 
beste uit elke 

cliënt”

In dit eerste Adelante Magazine wordt de dwarslaesie-
revalidatie bij Adelante uitgelicht. Niet in de laatste 
plaats omdat het team dwarslaesie sinds begin dit 

jaar weer op volle sterkte is. De twee kersverse revali-
datieartsen dwarslaesie, Charlotte van Laake-Geelen 
en Katrien van den Borne doen hun verhaal in een 

duo-interview. Jos Wetzels, oud revalidant dwarslaesie 
bij Adelante, laat weten hoe hij na een jaar revalideren 
langzaam de draad weer oppakt en zijn vrouw Pascalle 

geeft antwoord op de vraag hoe het is om te leven 
met een man met een dwarslaesie. Ondertussen gaat 

Adelante onverminderd door met het verlenen van 
excellente specialistische dwarslaesiezorg. Adelante 
is één van de acht centra in Nederland waar mensen 

terecht kunnen voor complexe dwarslaesierevalidatie. 
Bovendien is Adelante één van de twee centra in het 
land die 24-uurs beademing aanbiedt bij patiënten 

met een hoge dwarslaesie en behoort reconstructieve 
arm-handchirurgie tot de mogelijkheden.

Dwarslaesierevalidatie 
bij Adelante
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meer. Dwarslaesiepatiënten worden enorm op de proef 
gesteld. Ze staan over het algemeen positief in het le-
ven, ze zijn fysiek en mentaal veerkrachtig. Ze stellen 
hoge eisen aan het leven en zijn heel gemotiveerd om 
het beste uit zichzelf te halen. Dat spreekt mij ontzet-
tend aan.” Van den Borne rijdt vier dagen per week van 
Hooge Mierde naar Hoensbroek. “Dat heb ik er graag 
voor over, hoor. Ik ben blij en trots dat ik zo snel op de 
juiste plek terecht ben gekomen. De kliniek en polikli-
niek doen Charlotte en ik samen, waarbij mijn focus ligt 
op de klinische activiteiten. We delen onze kennis en 
sparren met elkaar. Het is een prettige samenwerking.” 
Bij Adelante is sport en bewegen een belangrijk speer-
punt. Van den Borne onderschrijft dat van harte. “Men-
sen die sporten en bewegen, voelen zich doorgaans fit-
ter en voorkomen hiermee complicaties in de toekomst. 
Ook voor mensen die revalideren is bewegen gezond. 
Zelf zit ze ook niet graag stil. “Ik fiets, loop, zwem… 
Sporten helpt mij mijn zinnen te verzetten als dat nodig 
is. En ik ben betrokken bij het handbikebattleteam van 
Adelante. Door fit en gezond te blijven kan ik mijn werk 
goed blijven doen.”

Charlotte van Laake-Geelen
Na haar studie tot basisarts heeft Van Laake-Geelen een 
jaar lang wetenschappelijk onderzoek gedaan in het 
MUMC+. Daarna volgde ze de opleiding tot revalidatie-
arts met stages bij Adelante Hoensbroek en Valkenburg, 
MUMC+, Zuyderland Heerlen en BGU Duisburg. “Ik heb 
affiniteit met acute zorg en hoge laesies en wilde daar-
om graag werken binnen de gespecialiseerde dwarslae-
siezorg. Wat ik zo mooi vind, is dat we hier bij Adelante 
de cliënt met een dwarslaesie niet alleen medisch bena-
deren maar naar het hele spectrum kijken. Zo is er ook 
aandacht voor de psychosociale aspecten die belangrijk 
zijn om de revalidatie zo succesvol mogelijk te laten 
verlopen. Als dwarslaesieteam doen we dat met een 
gezamenlijk doel: de beste zorg verlenen aan de cliënt.  
Door mijn werk voor Adelante, locatie MUMC+, ben 
ik betrokken bij de vroege revalidatiebehandeling van 
acute dwarslaesiepatiënten op de intensive care. De 
andere helft van de tijd ben ik werkzaam in Hoens-
broek. Hier ben ik betrokken bij de kliniek, maar de 
focus ligt wat meer op de poliklinische revalidatie, 
dus op cliënten die in dagbehandeling zijn en in 

aanmerking komen voor nazorg. De combinatie van 
acute zorg in het ziekenhuis en de subacute revali-
datiezorg in het revalidatiecentrum bij Adelante be-
valt me erg goed. Deze manier van werken slaat een 
mooie brug tussen de verschillende revalidatiefases.” 
In september 2016 is Van Laake-Geelen in samen-
werking met uroloog Daisy Vrijens in het MUMC+ 
gestart met een multidisciplinair spreekuur voor vol-
wassen cliënten met een spina bifida (neurale buis-
defect). “Op kinderleeftijd krijgen deze cliënten veel 
zorg van verschillende medisch specialisten. Deze 
zorg stopt vaak bij het bereiken van de volwassen leef-
tijd. Dit werd als een groot gemis ervaren. Het huidige 
spreekuur wordt zeer positief ontvangen en we zijn nu 
aan het kijken of we het verder kunnen uitbreiden.” 
Van Laake-Geelen doet momenteel promotieonderzoek 
naar neuropathische pijn en hoopt dat eind 2018 af te 
ronden. Ze wil deze kennis gebruiken om dwarslaesiepa-
tiënten met neuropathische pijn in de toekomst beter te 
kunnen helpen. “Wij bieden bij Adelante al ontzettend 
goede zorg. Het zou mooi zijn om daarnaast ook het 
wetenschappelijk onderzoek op onze afdeling meer te 

stimuleren, om vervolgens de resultaten te implemen-
teren in de dagelijks praktijk.”

Toekomst
Voor de toekomst hopen Van den Borne en Van Laake-
Geelen samen met het team nog verder te groeien. Het 
team nóg beter op de kaart zetten binnen Adelante én 
binnen Nederland. “Want er zit zóveel kennis en kunde, 
dat mogen we absoluut uitdragen!”  

is revalidatiearts dwarslaesie en secretaris van 
het Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genoot-
schap (NVDG). 

Katrien
   van den Borne

Charlotte
   van Laake-Geelen

is revalidatiearts dwarslaesie en betrokken 
bij de werkgroep onderzoek en de werk-
groep spina bifida van de NVDG.

Lees ook het verhaal 
van Jos en Pascalle 

Wetzels op de volgende 
pagina’s.
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TEKST Anne van der Linden  BEELD Loraine Bodewes

Jos begon zijn carrière als verpleegkundige in Heerlen 
en werd later anesthesieverpleegkundige in het zieken-
huis in Sittard. “Dat is een veelzijdig beroep omdat je 
van alle disciplines iets moet weten.”
Na een jaar of acht stapte Jos over naar de commerciële 
wereld. “Bij een farmaceutisch bedrijf dat spierverslap-
pers ontwikkelt, werd ik opgeleid tot klinisch onderzoek-
medewerker en was ik verantwoordelijk voor de kwaliteit 
en procesbewaking van klinisch onderzoek in ziekenhui-
zen door heel Europa. Ik zat zo’n beetje elke week in een 
vliegtuig en reisde van Oslo tot Madrid. Na een jaar of 
vijf heb ik datzelfde werk als freelancer gedaan.” Een 
internationaal bedrijf in medische hulpmiddelen zag in 

Vóór zijn fietsongeluk, waarbij hij een incom-

plete dwarslaesie opliep, was Jos Wetzels lange 

tijd hoofd van een divisie bij een bedrijf in me-

dische hulpmiddelen. En later, in zijn laatste 

baan, hield hij zich bezig met het verbinden van 

het bedrijfsleven aan kennisinstituten in Zuid-

Limburg. Na een jaar revalideren bij Adelante zit 

hij wederom tussen studenten, onderzoekers en 

uitvinders. Nu bij Qeske in Kerkrade en dan ook 

nog eens omringd door twee oude vrienden van 

vroeger. “Toeval bestaat niet, toeval creëer je”, 

aldus Jos. 

Jos:
“Ze kijken 

naar wat je 
wél kunt en 

niet naar wat 
je niet meer 

kunt”

Toeval 
bestaat niet, 
toeval creëer je
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Jos een ‘high potential’. Hij ging leiding geven aan 130 
onderzoekmedewerkers over de hele wereld. “Ik vloog 
van Singapore tot San Francisco en heb er acht jaar met 
veel plezier gewerkt. In mijn laatste functie bij Zuyd Ho-
geschool bracht ik het bedrijfsleven in contact met ken-
nisinstituten. Eind mei 2016, twee maanden nadat ik 
daar was begonnen, ben ik met mijn racefiets gevallen. 
In het ziekenhuis in Aken kreeg ik de diagnose dwarslae-
sie. Twee weken daarna begon mijn revalidatieperiode 
bij Adelante.”

Optimistisch
In het begin van zijn revalidatie lag Jos alleen maar in 
bed. “Mijn bloeddruk was veel te laag en ik had na 3 
operaties weinig energie over voor mijn revalidatieoe-
feningen. Op 14 juli 2016 voelde ik opeens enige be-
weging in mijn beide onderbenen. Dat stemde mij op-
timistisch en motiveerde mij om het maximale uit mijn 
revalidatie te gaan halen. Ik kon steeds beter mijn ar-
men en handen bewegen en zelfs loopbewegingen ma-
ken in het water. Dat resulteerde in kleine stapjes zetten 
op de loopbrug. Toch zal ik helaas hoogstwaarschijnlijk 
rolstoelafhankelijk blijven. Na zeven maanden mocht ik 
naar huis en ging ik nog vijf maanden in dagbehande-
ling bij Adelante. Ik kijk met een goed gevoel terug op 
die revalidatieperiode in Hoensbroek. Artsen, verple-
ging en behandelaren plaatsen je centraal, dagen je uit 
en stimuleren je om je grenzen te verleggen. Ze kijken 
naar wat je wél kunt en niet naar wat je niet meer kunt.“

Exoskelet
Zijn vriend Frans Odekerken, orthopedisch schoenmaker 
bij Hanssen Footcare (huurder bij Adelante, red.), hoorde 
van Jos’ verblijf in Hoensbroek. Hij kwam Jos regelmatig 
bezoeken en bracht hem weer in contact met Paul Crut-
zen, een andere jeugdvriend uit Kerkrade en eigenaar 
van Qeske. Dat is een ‘Learning Community Platform’ 
voor studenten en ondernemers. “Frans heeft daar een 
bijeenkomst georganiseerd waarbij mensen van Zuyd 
Hogeschool en Adelante aanwezig waren. Het doel was 
om te kijken met welke hulpmiddelen ze mij - en in de 
toekomst ook andere mensen - weer kunnen laten lopen. 
Een nieuw project was geboren. Samen gaan we een 
exoskelet voor mensen met een incomplete dwarslaesie 
verder ontwikkelen, verbeteren en verfijnen. Geweldig 
toch? We zien elkaar elke donderdag om te praten over 
de verschillende mogelijkheden. Begin 2018 is het de 
bedoeling dat studenten en docenten praktisch aan het 
werk gaan.”

Aan de slag
Jos wil, via een re-integratietraject, in 2018 terugkeren 
in het arbeidsproces. “Het wordt een kunst om de diver-
se fysiotherapieën te gaan combineren met werk. Ik heb 
heel veel zin om weer aan de slag te gaan. Om op de één 
of andere manier betrokken te zijn bij de ontwikkeling 
van producten die ten goede komt aan de gezondheid 
van mensen. Om iets terug te doen en terug te geven 
aan heel veel mensen die dat nodig hebben.“

Dit is het
en we gaan
er het beste
van maken

Fysiotherapie bij Adelante

Thuis met Pascalle
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dit samen doen’. En zo geschiedde. Jos was er heel erg 
slecht aan toe. Al snel kregen we het nieuws dat Jos een 
dwarslaesie had op niveau C5 (hoogte van de laesie, 
red.). De kans op lopen zou minimaal zijn, hij zou nog 
verschillende keren geopereerd moeten worden, een 
lange revalidatie zou volgen… We hebben het er zelfs 
over gehad wat we moesten doen als Jos slecht uit de 
eerste operatie zou komen en hij alleen nog door een 
pijpje kon ademen. Gelukkig ging het goed. Na 14 da-
gen ziekenhuis werd Jos overgebracht naar Adelante in 
Hoensbroek.” 
Ze vervolgt: “Als partner van, werd ik direct betrokken bij 
het hele proces bij Adelante. Ik kreeg een meeloopdag, 
dat was heel fijn. Ik mocht ook steeds bij de maandelijkse 
teambespreking over Jos aanwezig zijn. Ik ben commu-
nicatieadviseur van beroep; ik kan daardoor goed din-
gen overzien en kritisch zijn. Als wij iets wilden of graag 
anders zagen, dan bespraken wij dat. Adelante stond 
hier absoluut voor open. We waren geen nummer en er 
werd echt gekeken naar ons als mens, naar onze wen-
sen, onze behoeftes. Natuurlijk zijn er de standaard pro-
tocollen, maar de mens staat zeker centraal bij Adelante. 
Zo hadden wij niet zo’n behoefte aan psychische hulp. 
Dit werd tóch steeds aangedragen, maar niet opgelegd. 
Wij willen niet betutteld worden en dat werd geaccep-
teerd. Ik ben overigens heel assertief, heel direct, en dat 
is sinds het ongeval heel nuttig gebleken. Ik ben als een 
leeuwin tekeer gegaan om het beste voor Jos voor elkaar 
te krijgen; in het ziekenhuis, bij Adelante en zeker ook 
bij de gemeente. Hierdoor zijn we uiteindelijk bijvoor-
beeld in ons eigen huis kunnen blijven wonen en is dit 
volledig rolstoelvriendelijk gemaakt.” 
“Tijdens de eerste maanden van de klinische revalida-
tie kon Jos helemaal niks. Terwijl Jos revalideerde ben 
ik gewoon doorgegaan met werken, sociale verplichtin-
gen, noem maar op. ’s Avonds bezocht ik Jos, elke dag. 
Samen met vele anderen, Jos heeft bizar veel bezoek 
gehad. Ik maakte schema’s en regelde alles, alles liep 
via mij. Het was een goede tijd bij Adelante. We hebben 

heel veel gelachen, ondanks de ellende. Het dwarslae-
sieteam is top. De verpleging, artsen, therapeuten… Er 
is altijd ruimte voor een gesprek. Bij Adelante komen ze 
je kamer op om te helpen.” 
“Na enkele maanden ging Jos snel vooruit. Afgelopen 
februari mocht hij na negen maanden naar huis. Zo’n 
24 mensen maakten ons huis klaar voor Jos. Zijn thuis-
komst was heel ‘heavy’ omdat hij op dat moment een 
fikse griep had. Gelukkig kregen we direct veel hulp van 
verpleging en werden mij tijdens de klinische revalida-
tie en ook thuis veel tips en tricks geleerd. Het is voor mij 
ook lichamelijk zwaar om Jos te helpen, maar ik heb dit 
nooit als belastend ervaren. Jos heeft steeds gezegd ‘je 
bent mijn vrouw en niet mijn verpleegster’ en zo probe-
ren we ook te leven. 
Ik ben al die tijd heel erg kalm gebleven. Door de shock 
kom je in een soort van overlevingsstand. Ik heb ge-
knokt, gewerkt, gepland, geregeld. Geen moment heb 
ik gedacht ‘mijn wereld stort in’. Dit is het en we gaan 
er het beste van maken! Jos en ik kunnen goed samen 
praten, ook als we verdrietig zijn. We hebben constant 
heel veel mensen om ons heen, ons vangnet. Ik heb me 
verbaasd over hoeveel mensen er altijd voor ons klaar 
stonden en nog steeds staan. Ik hoef maar een oproepje 
voor een klusje te doen en er melden zich tig mensen. 
Daar ben ik enorm dankbaar voor.”  

Pascalle: “We gaan dit samen doen”
Pascalle is al bijna dertig jaar getrouwd met Jos. Samen 
wonen ze in Banholt, waar hun huis inmiddels volledig 
is aangepast. Op 28 mei 2016 veranderde het leven van 
Pascalle en Jos volledig. “Jos ging, zoals wel vaker, in zijn 
eentje fietsen. Hij had mij niet gezegd waarheen. Toen ik 
thuis kwam, was Jos nog niet thuis. Ik belde hem maar 
kreeg geen reactie. Toen bekroop me het gevoel dat er 
iets mis was. Op een gegeven moment belde Jos op de 
thuistelefoon. Hij vertelde dat hij in een Belgisch bos 
lag en dat hij zich niet kon bewegen. Toen hing hij op. Ik 
hoorde aan zijn stem dat hij onderkoeld was. Even over-
viel me paniek, maar toen ben ik direct heel kordaat te 
werk gegaan. Ik belde 112, vrienden en familie. Uitein-
delijk kreeg mijn zwager Jos telefonisch te pakken nadat 
Jos zélf ook al 112 had gebeld en exact kon zeggen waar 
hij lag. Daarna is hij snel gevonden.” 
Pascalle: “Jos werd naar het ziekenhuis in Aken gebracht, 
waar zijn zussen, mijn zwagers en ik op hem stonden te 
wachten. Het eerste wat ik tegen Jos zei was ‘we gaan 

Het is moeilijk om een voorstelling te maken bij 

het leven van een vrouw met een echtgenoot 

met een dwarslaesie. Wij vroegen Pascalle Wet-

zels-Savelkoul, vrouw van Jos, hoe je je staande 

houdt als je leven plotsklaps stilstaat als gevolg 

van een fietsongeval. Pascalle: “Het diepe zwarte 

gat waarvoor we steeds gewaarschuwd werden 

en worden is gelukkig nog nooit gekomen. We 

blijven altijd positief, gaan gewoon door. We 

hebben geen keus.” 

TEKST Jaimy Scholte  BEELD Loraine Bodewes
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in BEELD
Jean-Paul Essers kijkt trots terug op zijn voorzitterschap. “Ik heb hier een gewel-

dige tijd gehad”, vertelt Jean-Paul Essers, die dit jaar als voorzitter van de Raad 

van Bestuur van Adelante afscheid nam. Mede dankzij hem werd het zorgaanbod 

verbreed en is de organisatie transparanter en financieel sterker geworden. Sinds 

1 oktober zet hij zijn kennis en ervaring in als lid van de Raad van Bestuur van de 

Limburgse GGZ-instelling Mondriaan.

Jean-Paul Essers wil graag alle medewerkers en relaties bedanken voor het fantastische afscheid 
dat hem op 29 september werd aangeboden en voor de gulle giften van iedereen aan de Stich-
ting Vooruit voor kinderen met een handicap. Met dat feest kwam een einde aan zijn loopbaan 
bij Adelante. “Dit afscheid heeft mij doen beseffen wat een bijzondere elf jaren dit zijn geweest 
in mijn leven.” In 2006 begon hij als directeur van het bedrijfsonderdeel waar de stafdiensten 
en het facilitair bedrijf onder vielen, om een jaar later toe te treden tot de Raad van Bestuur. “Er 
was destijds veel verdeeldheid binnen de Stichting Revalidatie Limburg, zoals Adelante toen 
heette. We stonden er financieel niet florissant voor, de organisatiestructuur was niet transpa-
rant en we waren in de regio Limburg positie kwijtgeraakt.”

Marktwerking en zorglijnen
Essers, die later voorzitter werd van de Raad van Bestuur, stond dus voor een zware opgave. 
Samen met een collega besloot hij een verandertraject in te zetten met als inzet een nieuwe 
toekomstvisie en andere organisatiestructuur. “We anticipeerden hiermee op de nieuwe wet- en 
regelgeving en de daarmee gepaard gaande marktwerking. Zo hebben we besloten om naast 
Hoensbroek en Valkenburg ook elders in Limburg enkele vestigingen te openen en samenwer-
king te zoeken met andere partijen. Bovendien zijn we naast medisch-specialistische revalida-

Jean-Paul Essers

TEKST John Ekkelboom  BEELD Sanne Linsen
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tie, waarop we ons voorheen vooral concentreerden, onze expertise en ‘knowhow’ breder gaan 
inzetten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot nieuwe zorglijnen, waardoor onze concurrentiepositie 
steviger is geworden.”

De verbreding van het zorgaanbod had zeker niet alleen een financieel-economische reden. 
Dit proces verliep volgens Essers vanuit het patiëntenperspectief. Als voorbeelden noemt hij de 
zorglijnen voor pijn, obesitas, diabetes, dyslexie, tinnitus en binnen het mytylonderwijs voor 
kinderen die ambulante begeleiding nodig hebben. Een ander mooi voorbeeld in dit kader 
vindt hij de stepped care-unit voor CVA-patiënten, die Adelante samen met de Cicero Zorggroep 
heeft ontwikkeld. “Je geeft de minst intensieve maar maximaal effectieve zorg op de juiste plek. 
De krachtenbundeling van beide zorgorganisaties zorgt ervoor dat patiënten na een CVA gemid-
deld tien dagen korter in het ziekenhuis hoeven te blijven en veel sneller kunnen starten met 
de revalidatie. Hiermee zijn we koploper in het land. Adelante gaat dit nu ook doen voor cardio-
patiënten.”

Kersen op de taart
Was voorheen de instelling leidend, inmiddels staan voor Adelante de cliënten centraal. “Maar 
ook de medewerkers”, benadrukt Essers. Want zonder tevreden medewerkers geen tevreden 
cliënten, is zijn overtuiging. Daarom heeft de Raad van Bestuur zijn uiterste best gedaan om de 
medewerkers bij het beleid te betrekken. Als andere positieve ontwikkeling noemt hij de stevige 
positie die de medische staf heeft gekregen binnen de organisatie. Dankzij zijn inzet kreeg de 
Raad van Bestuur een medisch specialist als lid. “Vorig jaar hebben we zelfs voor het eerst het 
medisch en het strategisch beleidsplan, die voorheen geheel op zichzelf stonden, volledig geïn-
tegreerd. Samen met de nieuwbouw zijn dat toch de kersen op de taart.”

Sinds 1 oktober is Essers lid van de Raad van Bestuur van de Limburgse GGZ-instelling Mon-
driaan. Wat hij bij Adelante heeft geleerd, wil hij daar benutten. “Ik ben versterkt in mijn over-
tuiging dat visie, structuur, een goede sfeer en werknemerstevredenheid cruciaal zijn voor een 
goed presterende organisatie. Die wetenschap neem ik mee naar Mondriaan.” En heeft hij mis-
schien ook nog adviezen voor zijn opvolger bij Adelante? “Zelf zat ik in de besturen van Revalida-
tie Nederland, de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra en het European Platform for 
Rehabilitation. De voorsprong en voortrekkersrol die we als Adelante in ons land hebben, heeft 
ook te maken met de wijze waarop je actief bent in dergelijke besturen. Dus focus je niet alleen 
op de interne organisatie. Verder moet de organisatie kantelen naar een ketenstructuur. Niet de 
bedrijfsonderdelen maar de zorgvraag moet centraal staan. Mijn adagium is: Adelante als regis-
seur van de keten met de juiste expertise, juiste samenwerkingsverbanden en de juiste spirit.”

in BEELDJean-Paul Essers

“Zonder tevreden 
medewerkers 
geen tevreden 
cliënten” Jean-Paul Essers

Jean-Paul bedankt!
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De wereld rondom Adelante verandert snel, zoals qua financiering, qua samenwerkingen, qua 
wensen en eisen van onze klanten. De wereld binnen Adelante verandert echter ook snel. Een 
verbouwing achter de rug om onze cliënten nog beter voor te bereiden op hun veranderde 
toekomst. Intensieve gesprekken met de zorgverzekeraars, gemeentes en samenwerkingsver-
banden om de zorg en speciaal onderwijs te kunnen blijven garanderen voor onze (nieuwe) 
cliënten. Bestendiging van de revalidatiezorg in de ziekenhuizen. Mede een Netwerk Pijnrevali-
datie in Limburg opgezet om behandeling van chronisch pijn op de juiste manier in de keten in 
te zetten. En zo kan ik nog wel even doorgaan met opsommen. 

Kortom, we staan verre van stil. 
Ook bij Marketing & Communicatie is er geen stilstand te bekennen. Nieuwe digitale middelen 
gaan het verschil maken. Ook dit nieuwe magazine is een flinke stap richting onze ‘missie’: een 
mooie harmonie tussen de buiten- en binnenwereld van Adelante. We gaan meer en meer onze 
klanten betrekken bij wat we doen, of die nu bijvoorbeeld cliënt, verwijzer, of samenwerkings-
partner is. Deze doelgroepen zijn niet allemaal op zoek naar dezelfde informatie; ze zijn op zoek 
naar informatie die voor hen van toepassing is. Dat is toch logisch, zegt u? Dat klopt, maar er zit 
nog verschil tussen iets zeggen en iets doen. Het komende jaar zult u steeds vaker merken dat 
we zijn overgegaan tot het doen. Ook in dit magazine!

Anneke de WaalMarketeerRuimte voor innovatie 
“Adelante is een solide zorginstelling, die innoveert op meer-
dere gebieden, zoals bijvoorbeeld bij onderzoek naar pijn, bij 

snelle revalidatie van CVA patiënten via de steppedcare metho-
de bij patiënten komend vanuit alle Limburgse ziekenhuizen, 

en ook in de behandeling voor oorsuizen (tinnitus). 

We willen zelf meer ruimte aan innovatie geven,  zodat we 
voorop kunnen blijven lopen bij de innovatie van zorg voor 

onze cliënten en Adelante zelf daarmee vitaal en gezond naar 
de toekomst doorontwikkelt ”.

Jack Thiadens
voorzitter a.i.

Speelveld van Adelante

Gemeenten

gemeenten
zorgverzekeraars

samenwerkingsverband 
speciaal onderwijs

financiers

Facts & Figures

Met ingang van 1 oktober 2017 vormt 
Yvette van Horn samen met Jack Thiadens 

de Raad van Bestuur van Adelante.
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Adelante is altijd op zoek naar de nieuwste ont-
wikkelingen op het gebied van revalidatie. In-
novatieve bedrijven als Tyromotion weten hun 
weg naar Adelante daardoor goed te vinden. 
Als eerste in Nederland heeft Adelante Volwas-
senenrevalidatie deze zomer het Pablosysteem 
van Tyromotion in gebruik genomen. 

Het Pablosysteem bestaat uit een aantal apparaten waar-
mee vooral mensen met milde arm/hand problematiek 
veilig en zelfstandig kunnen oefenen. Het is geschikt 
voor zowel revalidanten met centraal neurologisch let-
sel als revalidanten met orthopedisch letsel en kan 
daarmee diagnose-overstijgend ingezet worden. Het is 
bovendien eenvoudig instelbaar, voldoet aan specifieke 
maatwerkwensen, werkt motiverend voor de revalidant 
en biedt de mogelijkheid tijdens de training meerdere 
revalidanten tegelijk te begeleiden. Het Pablosysteem 
is een nieuwe therapeutische oplossing waarmee revali-
danten op een efficiënte manier het actief bewegen van 
arm en hand kunnen trainen met als doel de aangedane 
arm/hand weer te gebruiken bij activiteiten thuis.

Wilt u meer weten over het Pablosysteem, neem dan 
contact op met Han Franck, 
h.franck@adelante-zorggroep.nl

Pablosysteem 
als eerste 
operationeel 
bij Adelante

Adelante  
introduceert 

WegWijzer
WegWijzer is een nieuwe dienstverlening die 
Adelante ontwikkeld heeft om (ouders van)      
jonge cliënten, verwijzers en artsen in de zie-
kenhuizen op een snelle en adequate manier te 
informeren over onze producten en te voorzien 
van een richtinggevend advies. 

Men kan vragen stellen over een bepaalde aandoening 
of over welke vorm van behandeling het meest geschikt 
is voor een kind. Of voor wie wil weten of een kind te-
recht kan voor zorg en/of onderwijs bij Adelante. Ook 
kan iedereen voor advies terecht over bijvoorbeeld hoe 
een kind het best kan worden ondersteund in het dage-
lijks leven. 
Team WegWijzer bestaat uit een coördinator en een 
pool van inhoudelijk deskundige medewerkers (pro-
ductspecialisten). De coördinator vraagt eerst aan welke 
belangrijke relevante informatie behoefte is waarna één 
van de productspecialisten wordt geraadpleegd. Binnen 
2 werkdagen na het eerste contactmoment met team 
WegWijzer volgt de gevraagde informatie en/of een 
richtinggevend advies. 

Team WegWijzer is bereikbaar:
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 
08.30 en 17.00 via 045-528 3088 
24/7 via mail: 
wegwijzer.kinderen@adelante-zorggroep.nl

Al tijdens de revalidatie gaat er veel tijd en aandacht uit naar sport. Sport is dan vaak een middel 
om gestelde doelen vanuit de revalidant te behalen. Bewegen is goed, gezond, sociaal en leuk. 
Door te bewegen worden lichamelijke mogelijkheden in stand gehouden en wordt achteruit-
gang voorkomen. Want ook met een beperking is er veel mogelijk op het gebied van sporten 
en bewegen. 
Bij het Adelante Sportloket in Hoensbroek én in Valkenburg a/d Geul krijgen volwassenen en 
kinderen met een lichamelijke beperking advies op maat. Ook motiveren zij hen om bewegen 
en sporten blijvend onderdeel te maken van het dagelijks leven. Zij brengen de mogelijkheden 
in kaart en helpen bij het daadwerkelijk starten met bewegen zodat uiteindelijk een actieve 
leefstijl behouden wordt. Het Sportloket heeft een groot netwerk van beweegaanbieders in de 
regio en ver daarbuiten. 

Sporten en 
bewegen
voor iedereen
Eén van de doelstellingen van Adelante is om iedereen aan het sporten en be-
wegen te krijgen, én te houden. Zowel cliënten, ex-cliënten, hun familieleden als 
medewerkers. Voor iedereen is sporten en bewegen goed. Gezond bewegen, bin-
nen de grenzen van ieders mogelijkheden, staat bij ons hoog in het vaandel. Het 
Adelante Sportloket helpt om deze doelstelling waar te maken. 

mailto:h.franck%40adelante-zorggroep.nl?subject=Adelante%20Magazine%20no%201%2C%20najaar%202017
mailto:wegwijzer.kinderen%40adelante-zorggroep.nl?subject=Adelante%20Magazine%20no%201%2C%20najaar%202017
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“een must voor Sophie”
Dertien minuten lang heeft Sophie geen zuurstof gehad 
bij de geboorte. Lange reanimatie en veel specialistisch 
handelen zorgden ervoor dat Sophie het overleefde en 
uiteindelijk per NICU (Neonatale Intensive Care Unit)-
ambulance midden in de nacht naar het MUMC+ werd 
gebracht. Tim en Monique gingen er zelf helemaal 
in shock achteraan. Monique: “Na heel lang wachten 
mochten we bij haar. We zijn tegen haar gaan praten en 
praten. Toen, als een wonder, vertoonde Sophie hersen-
activiteit. Artsen vonden het heel bijzonder hoe Sophie 
reageerde op het stemgeluid. Vanaf dat moment begon 
het knokken pas echt. Na een intensieve koeltherapie 
(dit vermindert de kans op ernstige hersenschade op 
langere termijn, red.) ging het herstel van Sophie naar 
alle omstandigheden voorspoedig. Na twee weken 
mocht ze terug naar het ziekenhuis in Weert. En één dag 
na Kerst mocht ze eindelijk mee naar huis. Artsen zeiden 
dat Sophie er goed vanaf was gekomen. Ze zou geen 
topsporter worden, maar het zag er allemaal goed uit.” 

Hersenscan
Monique vervolgt: “Soort van opgelucht ga je dan naar 
huis. Maar daar voltrok zich een hel. We hadden een 
zwaar getraumatiseerde dochter die 1,5 jaar lang bijna 
alleen maar huilde uit pijn, ongemak en vanwege ver-
latingsangst. Uit een hersenscan, Sophie was toen acht 
weken oud, bleek dat ze blijvende hersenbeschadiging 
had opgelopen (Cerebrale Parese, red.). Niemand kon 
ons de precieze impact en vooruitzichten geven. Wel 
werd gesteld dat ze volledig hulpbehoevend zou zijn 
en gevangen in haar eigen lichaam. Voor ons was direct 
duidelijk: ‘we gaan vechten’. We hebben ons eigen ge-
voel gevolgd en zijn eigenwijs geworden. Het was over-
leven, Tim, Sophie en ik, meer was er niet op de wereld.“

Buikvlies-
ontsteking
Toen Sophie 1,5 
jaar was werd ze 
heel erg ziek. 
Een acute buikvliesontsteking had enorme impact. 
Een vijf uur durende operatie, 17 dagen IC en veel kri-
tieke momenten. De verwachting was dat dit slechte 
invloed zou hebben op de ontwikkeling van Sophie. 
Maar het herstel thuis ging tegen alle verwachtingen 
in voorspoediger. Monique: “Sophie werd vrolijk, ging 
brabbelen, slapen… er ging letterlijk een knop om”. 
 
Knokken
“Sophie is verstandelijk helemaal gezond. Lichamelijk 
heeft ze de zwaarste klasse Cerebrale Parese, niveau 
5. Het door blijven knokken heeft ons tot nu toe al ver 
gebracht. Sophie heeft enorme ontwikkelingstappen 
gemaakt en laat dingen zien die voor onmogelijk wer-
den gehouden. Ze zegt ook steeds meer woordjes, kan 
steeds beter zelfstandig spelen, maar bovenal is ze vro-
lijk en gelukkig. Sophie is bijzonder, een doorzetter en 
geeft ons iedere dag energie. En dat is hard nodig om 
dit vol te houden. Met daarnaast wilskracht en een hoop 
doorzettingsvermogen, doen Tim en ik dat samen heel 
goed. En natuurlijk met hulp uit onze omgeving.”

Vroegrevalidatie
Monique vervolgt: “Toen Sophie bijna 1 jaar was atten-
deerde de neuroloog in het MUMC+ ons op de vroegre-
validatie van Adelante in Valkenburg voor kinderen van 
nul tot vier jaar. Wij zochten contact met Adelante om 
Sophie zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te kunnen 
bieden én om ons te ontlasten, om ook even de handen 

Peutergroep Kikker

TEKST  &  BEELD Jaimy Scholte

Sophie Poell uit Weert groeit op in de buik van haar moeder Monique als 

een gezonde baby. Tot ze op 13 december 2014 met veel problemen gebo-

ren wordt. Ernstig zuurstoftekort verandert het mooie plaatje van een eerste 

kindje voor kersverse ouders Tim en Monique in een nachtmerrie.
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vrij te kunnen hebben. Wij liepen inmid-
dels op ons tandvlees. Toen ik voor het eerst 
bij Adelante binnen kwam dacht ik ‘hier wil 

ik helemaal niet zijn’. Maar we hadden 
geen keus. De ontvangst bij Adelante was 
gelukkig hartverwarmend. Sophie begon 

bij het groepje Dribbel, ging bijna direct verder naar 
het peutergroepje Dikkie Dik en na een klein jaar 
mocht ze naar Kikker. Supertrots zijn we op wat ze doet 

en laat zien! Drie dagen per week gaat ze naar Kikker, wij 
brengen en halen haar. Sophie vindt het fantastisch en 
mist Kikker zelfs in het weekend. Als we onderweg zijn 
roept ze vanaf de snelweg al ‘Kikker!’, dan weet je dat je 
de juiste keuze hebt gemaakt. Team Vroegrevalidatie is 
heel goed in de begeleiding van Sophie en ook ons als 
ouders. Een dag ziet eruit als een dag in een reguliere 
peuterspeelzaal, maar dan aangevuld met ergotherapie, 
logopedie, fysiotherapie, muziektherapie en een mid-
dagslaapje. Adelante geeft ons een goed gevoel. Direct 
al vertrouwden we op de kundigheid en de veilige om-
geving. De sfeer is huiselijk en dat is prettig.” 

Thuis
“Inmiddels zijn Tim en ik allebei weer aan het werk na 
twee jaar thuis te zijn geweest. We zijn een ‘Sophie proof’ 
huis aan het bouwen in Nederweert, want in ons fijne 
huis in het centrum van Weert konden we niet blijven 
wonen met Sophie. We zijn ons leven eindelijk weer aan 
het opbouwen. Sophie heeft sinds twee maanden haar 
eigen rolstoel. Confronterend maar nodig. Ze rijdt ook 
zelfstandig rond in haar Pony (loophulp, red.). Supervro-
lijk, druk kletsend en iedereen om haar vinger windend. 
Het is echt een sociaal beestje, een dametje, ons zonne-
tje in huis. Haar hele leventje verbaast Sophie al ieder-
een met haar ontwikkeling. Het komt goed met haar.”   
 

Sophie brengt 
schooljaar 2017-2018 
door bij peutergroep 

Nijntje

Al 60 jaar is de nabehandeling van botbreuken van de 
onderste extremiteiten ongewijzigd ondanks dat de ope-
ratieve mogelijkheden in snelle vaart zijn geëvolueerd.  
Tot nu toe werd een volgens het protocol een ‘tijd con-
tingente belastingsopbouw’ voorgeschreven. Wat zoveel 
betekent als een periode van niet of verminderd belas-
ten, uitgedrukt in percentage lichaamsgewicht of in een 
hoeveelheid kilogrammen belasting. De periode kon, 
afhankelijk van de fractuur, oplopen tot een duur van 12 
weken. Op basis hiervan werd dan het gebruik van loop-
hulpmiddelen afgebouwd. 
Uit wetenschappelijke literatuur en klinische ervaring is 
gebleken dat patiënten zich niet hielden aan de voorge-
schreven belastingsreductie en in het algemeen sneller 
belasten. Ondanks dit sneller belasten traden er relatief 
weinig complicaties op. Dit heeft Adelante in samenwer-
king met het MUMC+ in Maastricht en het Zuyderland 
Medisch Centrum Heerlen, ertoe gebracht een nieuwe 
behandelmethode bij botbreuken te ontwikkelen. 

Implementatie
Sinds 2004 is deze behandelmethode geïmplementeerd 
op onze afdeling ATO. Bij deze behandelmethode wordt 
de progressie van de belasting bepaald door de kwali-
teit van het gangbeeld (looppatroon). Bij een optimaal 

gangbeeld kan het loophulpmiddel afgebouwd worden 
en de dosering van de activiteiten worden opgevoerd. 
In het algemeen verloopt het revalidatieproces sneller 
hoewel dit niet primair het streven is. De effecten van 
de behandeling worden opgevolgd middels therapie 
mijlpalen en een checklist. De uitkomst van de checklist 
bepaalt de dosering van de activiteiten.

Onderzoek
Onderzoek naar de snelheid waarmee revalidanten 
herstelden in hun dagelijkse activiteiten en de opge-
treden complicaties van de nieuwe behandelmethode 
was veelbelovend. Om de effectiviteit van de nieuwe 
behandelmethode daadwerkelijk te bewijzen is aan-
vullend onderzoek nodig. Hiervoor heeft ZonMw een 
subsidie gehonoreerd om de effectiviteit van de behan-
delmethode en de kosteneffectiviteit te onderzoeken. 
Middels een ‘multi-center’ onderzoek wordt de nieuwe 
behandelmethode vergeleken met de methode van niet 
of verminderd belasten. Dit onderzoek gaat plaatsvin-
den in samenwerking met zes ziekenhuizen; MUMC+, 
Maastricht, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen, 
Maxima Medisch Centrum, Veldhoven, Elkerliek zieken-
huis, Helmond, Catharina ziekenhuis, Eindhoven, Viecuri 
Medisch Centrum, Venlo. 

Vernieuwde behandelmethode 
fractuurrevalidatie

In 2018 start op de afdeling Amputatie Traumatologie Orthopedie (ATO) van Adelante een weten-

schappelijk onderzoek naar een vernieuwde behandelmethode bij geopereerde botbreuken van de 

onderste extremiteiten. Het gaat hierbij om botbreuken van het bekken, bovenbeen, knie, onder-

been en voet. 
TEKST Guido Meys en Pishtiwan Kalmet
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Onderzoek,
innovatie en

onderwijs

De verbindende schakel
Adelante vormt een verbindende schakel tussen behandelaren en weten-
schappers, innovatiedeskundigen en zorgonderwijs. Het is een brandpunt 

waar kennis ontwikkeld wordt, samenkomt en overgedragen wordt aan 
iedereen die een bijdrage levert aan het multidisciplinaire traject dat volwas-
senen en kinderen met een beperking leidt naar een zo zelfstandig en actief 

mogelijk leven en deelname aan de maatschappij. Op het gebied van leren en 
opleiden en helpt Adelante zowel in- als extern om expertise en kennis naar 
een hoger niveau te tillen. Voornaamste doel hierbij is om de organisatie te 

ondersteunen bij het leren en ontwikkelen. 
In het Adelante Magazine de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

In de regio Parkstad gaan we de revalidatiezorg rondom chronische 
pijn anders regelen. Op 6 oktober ging het Netwerk Pijnrevalidatie 
Limburg officieel van start. Dat gebeurde tijdens het symposium 
‘Bruggen bouwen: vernieuwing in de pijnrevalidatie’ dat Adelante 
had georganiseerd in samenwerking met Universiteit Maastricht. 
Het samenwerkingsnetwerk heeft als doel om iedere patiënt met 
chronische pijn de meest passende revalidatiebehandeling te bie-
den. In de regio Kerkrade/Heerlen/Hoensbroek gaat een aantal 
huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, 
psychologen, en revalidatieartsen werkzaam in de 1ste t/m 3de lijn 
samenwerken. Binnen het netwerk zijn de behandelingen op elkaar 
afgestemd en wordt verwijzing ondersteund door een op onder-
zoeksresultaten gebaseerde indicatietool, zodat de kans dat iemand meteen de meest passende 
behandeling krijgt wordt vergroot. Op basis van de behandelingen van eerdere cliënten met een 
vergelijkbaar profiel, is het namelijk mogelijk om beter in te schatten welke behandeling het 
best gaat werken. Iedere cliënt krijgt bovendien binnen het behandeltraject via website of app 
op de persoon afgestemde tekst en uitleg over pijn plus vragen over de persoonlijke situatie. 
Mensen die de komende maanden zorg ontvangen in het netwerk gaan we volgen in de tijd 
om te kijken hoe het met ze gaat. We gaan onderzoeken of de zorg inderdaad beter passend is 
en de kwaliteit van leven van de mensen verbetert. Daarnaast zal in een vervolgproject worden 
onderzocht of de zorg uiteindelijk ook doelmatiger is. Het Project Netwerk Pijnrevalidatie wordt 
uitgevoerd door Adelante Zorggroep en de Universiteit Maastricht. 

Voor meer informatie: netwerkpijn@adelante-zorggroep.nl of 045-528 21 99. 

officieel van start

Ruim twee miljoen mensen in Nederland hebben te kampen met chronische 
pijn. Een deel van hen ervaart daardoor beperkingen in het dagelijks leven 
en zoekt hulp bij de huisarts of een andere hulpverlener. Veel mensen vol-
gen therapie vanwege pijnklachten, die bij de een tot tevredenheid leidt, 
terwijl de ander de ene therapie na de andere volgt zonder het gewenste 
resultaat. Op dit moment is er geen duidelijk en éénduidig verwijsbeleid 
bij chronische pijn. Dat zorgt ervoor dat de totale maatschappelijke kosten 
samenhangend met chronische pijn aanzienlijk zijn: 5 miljard per jaar.

Netwerk Pijnrevalidatie Limburg

mailto:netwerkpijn%40adelante-zorggroep.nl?subject=Adelante%20Magazine%20no%201%2C%20najaar%202017


28 29

De waarden konden meteen afgelezen worden op een telefoon, 
maar ook achteraf worden geraadpleegd. Aanleiding voor deze 
interventie zijn patiënten die buiten therapietijd klachten ervaren 
die niet meteen definieerbaar zijn. We hopen met deze pleister 
meer inzicht te krijgen in deze klachten, door gedurende een gro-
tere tijdsperiode en gedurende verschillende dagelijkse activitei-
ten te meten. Uit de resultaten van deze interventie is gebleken 
dat zorgverleners en cliënten erg enthousiast zijn en dit soort tech-
nologieën zeker toekomst heeft. Cliënten krijgen meer inzicht in 
hun gezondheid en kunnen meer zelf de regie voeren. Uitdaging 
voor de toekomst is echter om de technologie nog beter af te stem-
men op de wensen van de eindgebruikers.

Omdat zwemmen een onderdeel van de therapie is bij Adelante en op dit moment geen mo-
nitoring plaatsvindt in het zwembad, hebben we de pleisters getest in het zwembad. Dit heb-
ben we gedaan in nauwe samenwerking met het REshape Center for Innovation van het Rad-
boudumc, academisch ziekenhuis te Nijmegen, dat al ruime ervaring heeft met de evaluatie van 
het gebruik van deze slimme pleister. Zij hebben hier een videocompilatie van gemaakt: http://
radboudreshapecenter.com/blog/continuous-monitoring-of-vital-signs-during-hydrotherapy/

Voor meer informatie over de slimme pleisters kunt u contact opnemen met Lisa Morsink, 
l.morsink@adelante-zorggroep.nl.

Bij Adelante experimenteerden we in 2017  met slimme pleisters. Deze 
pleisters meten onder andere hartslag, ademhalingsfrequentie, huidtempe-
ratuur en activiteit. Enkele cliënten op de afdeling Cardiologie hebben de 
pleister 2 dagen gedragen. 

Continu monitoren
van vitale functies

Interdisciplinair 

Het belangrijkste resultaat van dit project is een leer-, werk- 
en zorgomgeving, waarin professionals en stagiaires geza-
menlijk en interdisciplinair werken aan relevante vraagstuk-
ken uit de dagelijkse zorgpraktijk, onderzoek en innovatie. 
Voor de professional biedt dit mogelijkheden om kennis op 
peil te houden en zich verder te ontwikkelen (lerend werken) 
en de student wordt gestimuleerd om zich verder te ontwik-
kelen en te kwalificeren (werkend leren).  

Naast praktijkervaring op de afdeling, krijgen studenten ook 
onderwijs bij Adelante. Tal van onderwijsactiviteiten zoals 
klinische lessen, ‘shadowing’, intervisie en vaardigheden oefenen met een simulatiepatiënt zijn 
geïnitieerd ten behoeve van de professionele ontwikkeling en samenwerkingscompetenties van 
deze studenten.

Na een vliegende start bij Volwassenenrevalidatie met de opleidingen verpleegkunde, fysiothera-
pie, logopedie en ergotherapie, wordt in 2018 het Interdisciplinair Werken en Leren uitgerold naar 
meer locaties van Adelante (Kinderrevalidatie en MUMC+) en opleidingen (psychologie, ‘social 
work’ en creatieve therapie).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pascalle van Bilsen 
(p.bilsen@adelante-zorggroep.nl) of de website raadplegen www.adelante-zorggroep.nl.

Complexe vraagstukken vragen om interdisciplinaire samenwerking, voor-
bij de grenzen van instellingen en professies. Vandaar dat Adelante in 2017 
het project Interdisciplinair Werken en Leren (M-ZIC) is gestart. In dit project 
wordt in nauwe samenwerking met Zuyd Hogeschool een nieuw stagecon-
cept binnen Adelante vormgegeven. 

Werken en Leren

http://radboudreshapecenter.com/blog/continuous-monitoring-of-vital-signs-during-hydrotherapy/
http://radboudreshapecenter.com/blog/continuous-monitoring-of-vital-signs-during-hydrotherapy/
mailto:l.morsink%40adelante-zorggroep.nl?subject=Adelante%20Magazine%20no%201%2C%20najaar%202017
mailto:p.bilsen%40adelante-zorggroep.nl?subject=Adelante%20Magazine%20no%201%2C%20najaar%202017
http://www.adelante-zorggroep.nl
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Virtual Reality 
in de revalidatie

Ook in de zorg is de potentie van Virtual Reality groot; 
het wordt in steeds meer gebieden toegepast. Zo wordt 
Virtual Reality binnen de revalidatie ingezet als afleiding 
bij pijn, om gedrag te veranderen, als valpreventie of om 
patiënten met een dwarslaesie te trainen. Ondanks dat 
er nog veel meer aan zit te komen profiteren de meeste 
patiënten nog altijd niet van de mogelijkheden. 
Bij Adelante onderzoeken we de meerwaarde van Virtual 
Reality voor revalidatie. We experimenteerden met Vir-
tual Reality als afleiding bij pijn, angst en stress bij de 
verzorging van amputatiewonden. 
Amputatiecliënt Kim vertelt: “Het schoonmaken van de 
wond was vreselijk pijnlijk en ik was er zo gespannen 
voor dat ik zelfs misselijk werd. Op een gegeven moment 
werd mij door een arts gevraagd of ik wilde deelnemen 
aan een innovatieve proef met een Virtual Reality bril. 
Toen ik weer de vervelende schoonmaakbehandeling 
moest ondergaan, kreeg ik de bril opgezet. Ik kreeg te 
gekke 3D beelden te zien, alsof ik er midden in zat, zeker 
met die muziek erbij. Het hielp echt, ik heb totaal geen 
pijn ervaren. Ik was verbaasd dat de behandeling al klaar 
was en ik niks had gemerkt. Kun je zien wat emoties voor 
je pijnbeleving betekenen…”

Op dit moment doet Adelante onderzoek naar de prak-
tische toepasbaarheid en het effect op pijn van Virtual 
Reality (360˚ video) bij patiënten die pijn ervaren tijdens 
mobilisatie van gewrichtsbeperkingen door de fysiothe-
rapeut. Bij dit project zijn, naast de fysiotherapeuten, 
innovatiecoördinatoren en een onderzoeker, ook twee 
studenten van de Hogeschool Zuyd betrokken en wer-
ken we samen met de Health Innovation Campus van 
het Maxima Medisch Centrum.

Lisa Morsink, coördinator innovatie bij Adelante schreef 
onlangs een artikel over Virtual Reality in de revalidatie 
in het vakblad ICT&health. Zie www.icthealth.nl onder 
nieuws.

Dat Virtual Reality grote invloed gaat hebben op onze samenleving weten we 
al een tijdje. De manier waarop we een huis kopen, hoe we met collega’s com-
municeren of naar een voetbalwedstrijd kijken gaat drastisch veranderen. 

BEELD Loraine Bodewes

http://www.icthealth.nl
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Door elkaar te inspireren ontstaan er kansen tot verbeteringen in de dagelijkse zorg voor reva-
lidanten. In de Academische Werkplaats Revalidatie staan de drie expertisecentra centraal. Het 
Expertisecentrum Pijn en Revalidatie, dat in 2016 is opgericht, het Expertisecentrum Hersenlet-
sel en het Expertisecentrum Arm-Hand, dat we dit jaar zijn gaan vormgeven. In deze Experti-
secentra gaan zorg, onderzoek, innovatie en kennisoverdracht samen om zo onze expertise op 
deze domeinen in de revalidatiezorg zo optimaal mogelijk te versterken en uit te dragen. 
In de praktijk betekent dit dat medewerkers van de universiteit, vakgroep revalidatiegeneeskun-
de, het Adelante Kenniscentrum en de zorgteams van Adelante werken aan projecten gericht op 
het verbeteren van onze zorgpraktijk. Op dit moment werken er in totaal 26 promovendi met 
hun begeleiders in de Academische Werkplaats Revalidatie aan het verbeteren van onze reva-
lidatiezorg. Zij werken met name in de Expertisecentra aan het verbeteren van de zorg op onze 
speerpunten, maar ook binnen de andere thema’s in de revalidatiezorg werken ze aan innovatie 
en verbetering. Zorgmedewerkers van Adelante (revalidatieartsen, paramedici, verpleegkundi-
gen) participeren steeds vaker in onderzoeks- (als ‘science’ professional) en innovatieprojecten 
of dragen hun kennis uit naar de Hogeschool of Universiteit. Studenten van de Universiteit en 
de Hogeschool leveren daarnaast, op kleine deelprojecten, een belangrijke bijdrage aan de ver-
nieuwing van de zorg. Deze werkwijze met kruisbestuivingen, multidisciplinaire aanpak en aan-
stellingen als ‘science’ professionals is in andere academische werkplaatsen al een succesvolle 
formule gebleken om noodzakelijke vernieuwing in de zorg mogelijk te maken.

Onderzoek doe je nooit alleen. In de Academische Werkplaats werken we dan ook in onze 
projecten samen met veel relevante partners. Dit kunnen regionale ketenpartners zijn, zoals 
zorgvragers en belangenbehartigers, huisartsen, andere specialismen in ziekenhuizen en spe-
cialisten ouderengeneeskunde. Maar ook landelijke zorg of onderzoekspartners of internatio-
nale partners in onderzoek. Het uiteindelijke doel van alle betrokkenen binnen de Academische 
Werkplaats Revalidatie is om de revalidatiezorg in onze regio steeds beter te maken. We probe-
ren dan ook met recht op deze manier het beste uit onze zorg naar boven te halen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeanine Verbunt, 
j.verbunt@adelante-zorggroep.nl.

Enkele patiënten met cognitieve klachten na hersenletsel zullen de computergestuurde training 
in drie sessies uitproberen onder begeleiding van de cognitief therapeut, afgewisseld met de 
gebruikelijke ‘pen en papier’ oefeningen. We hopen op deze manier inzicht te krijgen in de 
cliëntervaringen met computergestuurde cognitieve training en de gebruikersvriendelijkheid 
van het softwareprogramma in deze doelgroep. We beschouwen computergestuurde training 
hierbij als een mogelijk instrument in het cognitieve revalidatieprogramma. Niet als een op 
zichzelf staande behandeling.  

De computergestuurde training heeft 
als mogelijke voordelen dat de moei-
lijkheid van de taken zich direct aan-
past aan de (vorderende) prestaties van 
de cliënt en daarbij is het simpelweg 
leuker om te doen. Dit kan de moti-
vatie en het emotioneel welbevinden 
van cliënten ten goede komen. Tege-
lijkertijd is onderzoek nodig naar de 
effectiviteit van computergestuurde 
cognitieve training bij cognitieve pro-
blemen. Hierover is nog onvoldoende 
bekend. We verkennen de toepassings-
mogelijkheden van computergestuur-
de training in de cognitieve revalidatie 
na hersenletsel om vervolgonderzoek 
naar de effectiviteit ervan te overwegen.      

 
Voor meer informatie over de pilot met computergestuurde cognitieve training bij hersenletsel 
kunt u contact opnemen met Simone Sep, s.sep@adelante-zorggroep.nl.

Bij Adelante experimenteren de cognitief trainers van behandelteam NAH-
neurologie tijdelijk met computergestuurde cognitieve training als onder-
deel van het cognitieve revalidatieprogramma. Verschillende software-
modules maken het mogelijk om cognitieve taken op het gebied van o.a. 
geheugen, waarneming en aandacht te trainen.

Adelante werkt samen met de Universiteit Maastricht in de Academische 
Werkplaats Revalidatie aan betere en nieuwe revalidatiezorg voor mensen 
die geconfronteerd worden met een beperking in het dagelijks functione-
ren. Dat doet de werkplaats door bruggen te bouwen tussen onderzoek en 
de praktijk: tussen de Universiteit en Adelante. 

Samen werken aan
verbetering zorgpraktijk

Cognitieve training
na hersenletsel

mailto:j.verbunt%40adelante-zorggroep.nl?subject=Adelante%20Magazine%20no%201%2C%20najaar%202017
mailto:s.sep%40adelante-zorggroep.nl?subject=Adelante%20Magazine%20no%201%2C%20najaar%202017
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van kennis opbouwen naar kennis overdragen
Adelante Academie

De Adelante Academie vertaalt de zorgvernieuwing en ‘best practices’ uit 
onze zorg naar een gericht opleidingsaanbod dat bestaat uit cursussen, 
nascholing en andere vormen van kennisoverdracht. Diverse externe trai-
ningen worden aangeboden voor zorgprofessionals waaronder artsen, arts-
assistenten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, verpleegkun-
digen, maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers, logopedisten 
en (ortho)pedagogen.

Trainingen die we op dit moment actief aanbieden:

Arm-hand cursussen
•	 ‘Concise Arm and Hand Rehabilitation Approach in Stroke’ (CARAS) voor ergotherapeuten, 

fysiotherapeuten en hulpverleners van mensen die herstellen van een CVA. 

Chronische Pijn cursussen
•	 ‘Acceptance & Commitment Therapy’ (ACT) voor alle professionals werkzaam in de revalida-

tie.
•	 Chronische Pijn voor kennis over en het herkennen van chronische pijnklachten en hoe dit 

kan leiden tot een adequate verwijzing. 
•	 Gedragsgeoriënteerde aanpak van Chronische Pijn door revalidatieteams.
•	 ‘Graded Exposure in Vivo’ bij chronische pijn voor toepassing in revalidatiebehandeling 

van chronische pijn bij volwassenen en jongeren.

Vaardigheidscursussen
•	 Training Elektronisch Patiënten Dossier voor de Revalidatiezorg (R-EPD) voor revalidatie       

instellingen die het R-EPD willen/gaan implementeren.
•	 Elastisch tapen na CVA en dwarslaesie voor ergotherapeuten en fysiotherapeuten.
•	 Participatie Ontwikkelingsstappen Schaal (POS) voor inschaling van ontwikkelingsdomei-

nen bij een kind. 
•	 Cliëntgericht methodisch zithoudingonderzoek en behandeling van zitproblemen
•	 Workshop ‘Leren schrijven met veel plezier’.

Enkele producten 

Phoda Youth
De ‘Phoda-Youth’ is een meetinstrument ge-
richt op het identificeren van activiteiten/
bewegingen en/of situaties bij jongeren met 
chronische pijnklachten aan het bewegings-
apparaat. Het instrument kan worden ge-
bruikt als ‘screeningstool’ tijdens de revalida-
tiebehandeling alsook als meetinstrument in 
wetenschappelijk onderzoek.

Boek Graded Exposure
Het boek ‘Graded Exposure’ is een onmisbaar voor alle zorgprofessionals die werken met (chro-
nische) pijn patiënten. Het beschrijft een cognitief gedragsmatige aanpak van chronische pijn 
patiënten (J. Verbunt en R. Smeets), op welke wijze de behandeling door systematische bloot-
stelling aan bewegen kan bijdragen aan angstreductie en het verbeteren van het functioneren 
bij volwassenen en jongeren met pijn. De toepassing bij verschillende pijnproblemen (zoals 
lage rugklachten, Complex Regionaal PijnSyndroom (CRPS) en Klachten Arm Nek en Schouders 
(KANS) komt hierbij aan bod. Tevens is er aandacht voor organisatie van zorg.
Voor alle zorgprofessionals die werken met (chronische) pijn patiënten, zoals fysiotherapeuten, 
oefentherapeuten, ergotherapeuten en revalidatieartsen.

Indien u interesse heeft in het volgen van een cursus of een van onze producten wilt bestellen, 
dan kunt u contact opnemen met de Adelante Academie: 
academie@adelante-zorggroep.nl of t.: 045 - 528 23 92

Indien u meer informatie wenst over een van onze cursussen of onze producten, kijk dan op onze 
website: www.adelante-zorggroep.nl (adelante academie).

mailto:academie%40adelante-zorggroep.nl?subject=Adelante%20Magazine%20no%201%2C%20najaar%202017
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Als Adelante Revalidatiegeneeskunde locatie Venlo ma-
ken we nog maar kort deel uit van Adelante. Het is best 
een forse overgang geweest van VieCuri naar Adelante. 
Er zijn verschillen in cultuur, in werkwijzen, in visie. Ge-
lukkig is de zorg en aandacht voor de patiënt niet veran-
derd en is onze gezamenlijke wens hetzelfde gebleven: 
goede zorg geven.

Uitdaging
Zelfs na al die jaren blijft het een mooie uitdaging om 
samen met de patiënt (her)nieuw(d)e mogelijkheden te 
verkennen, grenzen te verleggen en waar dit niet meer 
kan, handvaten aan te reiken om de grenzen te leren 
verdragen. Keer op keer leer ik van patiënten, van col-
lega’s, van cursussen, van kritisch zijn. Momenteel haal 
ik veel waarde uit de tweejarige masteropleiding Neu-
rorevalidatie en Innovatie die ik als eerste medewerker 
van Adelante volg. De thesisopdracht in het laatste stu-
diejaar is het verbeteren van een zorgproces binnen de 
eigen instelling, met daaraan gekoppeld een onderzoek 
en het daadwerkelijk implementeren van deze zorgver-
betering. Ik hoop dat deze afstudeeropdracht helpt nog 
meer verbinding tot stand te brengen binnen Adelante. 
Dat we elkaars goede werkwijzen omarmen en elkaars 
expertise meer gaan bevragen, benutten en afstemmen.
Spasticiteit is een veel voorkomend probleem bij patiën-
ten met neurologische aandoeningen, zoals een beroer-
te, multiple sclerose en dwarslaesie. De hersenen zijn 

dan niet meer in staat de juiste spanning aan spieren te 
geven. Dat leidt tot spierkramp, stijfheid, niet goed sa-
menwerkende spieren, pijn en vermoeidheid. Optimale 
behandeling kan een belangrijke bijdrage leveren aan 
het zelfstandig functioneren en de levenskwaliteit van 
de patiënt. Een multidisciplinaire benadering is hierbij 
vaak van groot belang. De Medisch Specialistische Reva-
lidatie is bij uitstek het specialisme om spasticiteitspro-
blemen en impact te analyseren en in samenspraak met 
de patiënt het vervolgtraject te bepalen. 
Als onderwerp voor mijn thesisopdracht heb ik gekozen 
voor spasticiteit. Onze afdeling heeft jarenlange ervaring 
met en expertise op het gebied van spasticiteitbehande-
ling, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Samen met 
externe partners zetten we geavanceerde diagnose- en 
behandeltechnieken in. Toch vinden we het nog niet goed 
genoeg. We zien dat onze spasticiteitzorg efficiënter ge-
regeld kan en moet worden, dat we onze expertise met 
ketenzorgsamenwerking moeten laten zien. We willen 
nieuwe mogelijkheden verkennen, zoals vroegidentifi-
catie van spasticiteit op de neurologieafdeling van het 
ziekenhuis en we willen ICT-ontwikkelingen op de voet 
volgen. We willen als ‘expertteam’ ook naar mensen toe-
gaan die niet zo gemakkelijk naar ons kunnen komen; 
denk aan verpleeghuizen en instellingen voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Er valt dus nog ge-
noeg te doen onder het motto ‘het bestaande verbete-
ren in het betere’.  > 

Stellen we
spasticiteit centraal 

of de mens
met spasticiteit? 

Joke Verlinden is al sinds 1989 fysiotherapeut. Afgelopen zomer was ze 25 jaar in dienst; 24,5 jaar 

bij VieCuri in Venlo en, sinds de overname van de Venlose revalidatieafdeling, bij Adelante. Zoveel 

ervaringsjaren betekent echter niet dat ze uitgeleerd is. Joke volgt een masteropleiding (Msc) waar-

voor ze onderzoek doet naar het verbeteren van de spasticiteitsbehandeling binnen Adelante. Hier-

onder vertelt Joke over haar thesisopdracht. 

TEKST Joke Verlinden  BEELD VieCuri Venlo
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> Bejegening
Een belangrijke vraag hierbij is wat we in essentie wil-
len; de spasticiteit centraal stellen of de mens centraal 
stellen die met spasticiteit te kampen heeft? Gaan we 
processen, resultaten of waarden voorop stellen? Dat 
kan nog wel eens botsen; een mooie ambiance voor de 
patiënt, ruimhartig tijd geven, avondspreekuren, een 
goed kopje koffie… De patiënt weet deze bejegening 
zeker te waarderen. Adelante en ook onze overheid zien 
echter graag een insteek op zelfredzaamheid, eigen re-
gieversterking en wegnemen van barrières voor actieve 
participatie. De uitdaging is om met al deze indicatoren 
de gezondheidszorg betaalbaar te houden en ook het 
bedrijfsrendement goed te houden. Persoonlijk denk ik 
dat de patiënt drie dingen van ons vraagt: deskundig-
heid, contact kunnen maken en houden en inspelen op 
de vragen waarmee hij komt. Doen we dat als Adelante 
dan laten we zien dat we de mens centraal stellen. En dit 
kan mijns inziens prima samengaan met organisatie- en 
samenwerkingsbelangen.

Revalidatie VieCuri
bij Adelante 

Met ingang van 1 januari 2017 heeft VieCuri 
Medisch Centrum haar afdeling Revalidatie-

geneeskunde overgedragen aan Adelante. Met 
deze overname komen beide partijen tegemoet 
aan de toenemende vraag naar reguliere en top-
klinische revalidatiezorg in Limburg. De patiënt 
profiteert op die manier van de best mogelijke 

zorg zo dicht mogelijk bij huis. 

Adelante Watersportweek

In september 2017 brachten een aantal revalidanten plus begeleiders van verschillende 
afdelingen van Adelante een week door op de Loosdrechtse Plassen. De Watersportweek 
wordt al 20 jaar elk jaar in september georganiseerd door medewerkers van Adelante 
Volwassenrevalidatie.

Elke geselecteerde revalidant heeft een eigen doel. Deze persoonlijke doelen zijn vaak heel uit-
eenlopend; grenzen verleggen of juist grenzen leren respecteren, vertrouwen krijgen in eigen 
mogelijkheden, angst overwinnen, leren deel te zijn van een groep, het organiseren en plannen 
van activiteiten, het in de kliniek geleerde in praktijk durven brengen, kennis maken met een 
(nieuwe) sport, een doorbreking van een soms lang revalidatietraject, het genieten van het in de 
buitenlucht actief zijn, onderlinge gesprekken, elkaar helpen waar nodig. 
De groep van 33 revalidanten, begeleiders en vrijwilligers kijkt enthousiast terug op een onver-
getelijke week!

weer groot succes

Aanpak
Bij Adelante is op het gebied van tinnitus al veel ken-
nis en ervaring aanwezig. Tinnitus is het waarnemen van 
een geluid zonder dat er een geluidsbron aanwezig is. 
Vanuit deze kennis is het mogelijk om ook de mensen 
te behandelen die gehinderd worden door een laagfre-
quent geluid. De geluidsbron kan niet worden aange-
pakt, maar er is wel een mogelijkheid om vanuit het ge-
hoorsysteem van de persoon zelf de last te verminderen. 
Vandaar dat de oplossing bij LFG vooralsnog ook ligt in 
de aanpak vanuit de gehinderde zelf. Hiervoor is echter 
een multidisciplinair team nodig. 

Werkgroep
Er is daarom een werkgroep opgericht waarbij Provincie 
Limburg, Limburgse GGD-en en Adelante samenwerken. 
De initiator van deze werkgroep is dr. ir. F. Frankort, ge-
luidsspecialist en tevens ex-LFG-gehinderde. Op grond 
van besprekingen in de werkgroep is er een speciaal 
LFG-protocol ontwikkeld waardoor nu veel beter met 
de LFG-klachten kan worden omgegaan. Meerdere ca-
sussen zijn gevolgd en vanuit deze ervaringen heeft de 
werkgroep een brochure ontwikkeld om mensen die 
door LFG gehinderd worden het inzicht te geven dat er 
wel degelijk ook een oplossing is.

Mogelijke oplossing bij 
hinder Laag Frequent Geluid

Hinder van Laag Frequent Geluid (LFG) is een 
complex fenomeen. De gehinderde heeft heel veel 
last van een geluid, meestal in zijn eigen woonom-
geving. Dit geeft slaapproblemen, concentratiepro-
blemen, veel frustratie en onbegrip en kan zelfs tot 

wanhoop drijven. Mensen willen zelfs verhuizen. 
Vooral omdat de bron van het geluid vaak niet 

te lokaliseren is. Juridisch gezien is er dan geen 
geluidsbron die aangemerkt kan worden als de 

boosdoener voor het ervaren geluid. Lange trajec-
ten met rechters, advocaten, ingenieursbureaus tot 

aan politie en gemeente aan toe zijn het gevolg.

TEKST Dyon Scheijen  

BEELD Provincie Limburg
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We op onze
website de pagina 
over dwarslaesie 

hebben vernieuwd?

... Adelante een succesvolle eerste dagbestedings-
markt voor jongeren van het VSO Praktijk heeft 
georganiseerd? Deze markt was bestemd voor de 
jongeren van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) 
van Adelante, uitstroomprofiel dagbesteding. Een groot 
aantal zorgaanbieders - SGL, PSW, Maatwerk, Artidé, 
Talent, Lokaal81, GIPS, Roebroekhoeve, Valkenhof 
en Radar - kreeg op deze dag de kans hun aanbod 
en mogelijkheden aan leerlingen en hun ouders te 
presenteren. 

... Adelante weer deel heeft genomen aan de lan-
delijke ZEKER campagne, georganiseerd door de 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), GGZ 
Nederland en de leden? Bij Adelante worden gevoelige 
gegevens verwerkt en uitgewisseld. Veilig en verant-
woord omgaan met deze gegevens draagt bij aan 
cliëntveiligheid en goede zorg. 

... Adelante samen met 14 andere schoolbesturen 
maandag 25 september 2017 een gezamenlijke 
visie over een toekomstbestendige inrichting van het 
primair onderwijs in Zuid-Limburg presenteerden? 
Aanleiding om met elkaar tot een gezamenlijk gedra-
gen visie te komen zijn de leerlingenkrimp in de regio 
Zuid Limburg en de wet Passend Onderwijs. 

... kort en intensief behandelen meer effect heeft 
dan een langlopende, minder intensieve behandeling? 
Bijna veertig jongeren hebben het programma FitCare4U 
nu gevolgd. ‘Fit’ staat voor Functionele Intensieve 
Therapie. Het programma duurt vijftien dagen, met elke 
middag en avond zes uur therapie na school. De deel-
nemende jongeren hebben lichamelijke beperkingen 
zoals bijvoorbeeld cerebrale parese, niet-aangeboren 
hersenletsel of spina bifida. FitCare4U wordt door de 
verzekering betaald, na doorverwijzing door een revali-
datiearts.  

... u een virtuele tour door Adelante kunt volgen? 
Deze tour, gemaakt door fotograaf Ivo Vleugels, 
is te zien op Google Maps. De tour is bedoeld om 
(potentiële) cliënten, verwijzers en andere relaties 
kennis te laten maken met onze vernieuwde 
behandelomgeving.

... Adelante voor alle locaties en ondersteunende dien-
sten de (her)certificering voor ISO 9001:2015 en NTA 
8009:2014 ontvangen heeft van DNV GL? Een organisa-
tie met deze keurmerken heeft intern de zaken goed op 
orde, stelt de klant altijd centraal en werkt voortdurend 
aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. En 
daar zijn wij trots op!

... Adelante nu samen met vijf Limburgse ziekenhui-
zen een groot onderzoek is gestart om bij ruim 500 
patiënten te kijken of het vreesvermijdingsmodel 
een verklaring biedt voor het vastlopen na een hersen-
schudding? Het artikel kunt u lezen op de website 
www.hersenletsellimburg.nl

Adelante een 
zeer breed 

dienstenpalet 
heeft? “De cliënt centraal” 

een van onze
speerpunten is?

Wist u dat...

... deze   illustratie  een beeld is uit de
animatie over de kindbespreking van Adelante? Bekijk de 

animatie op onze website www.adelante-zorggroep.nl

BRON www.adelante-zorggroep.nl

https://www.google.com/maps/place/Adelante/@50.9209867,5.9094648,3a,75y,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1s-9OVsWi90cww%2FWW9F8zh63yI%2FAAAAAAABJgo%2FoAQ6TX_tZasTi-wdEPAzgkkTXeXtrQfaQCLIBGAYYCw!2e4!3e11!6s%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-9OVsWi90cww%2FWW9F8zh63yI%2FAAAAAAABJgo%2FoAQ6TX_tZasTi-wdEPAzgkkTXeXtrQfaQCLIBGAYYCw%2Fw203-h100-k-no-pi-0-ya58.20001-ro-0-fo100%2F!7i13200!8i6600!4m8!1m2!2m1!1sadelante!3m4!1s0x47c0bee8f02f0ec1:0xbb5da70e091d8272!8m2!3d50.9209696!4d5.9104482
https://www.hersenletsellimburg.nl/
http://www.hersenletsellimburg.nl
http://www.adelante-zorggroep.nl
http://www.adelante-zorggroep.nl
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de MENS

In de rubriek ‘De mens’ gaan we in gesprek met een medewerker van Adelante. 

Het gaat hierbij vooral om wie de persoon is. Deze keer spreken we René Radema-

cher, manager bedrijfsvoering kinderrevalidatie a.i. bij Adelante en teammanager 

revalidatie Zuyderland MC.

Hoe ben je bij Adelante terechtgekomen?
“Ik ben mijn loopbaan gestart met de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige bij de voor-
malige Welterhof in Heerlen. Na 6 jaar ben ik verder gegaan met de kaderopleiding voor ver-
pleegkundigen in Nijmegen, mijn voorbereiding op een leidinggevende functie in zorg. Daarna 
volgde de overstap naar de psychogeriatrie, eerst bij de St. Janskliniek in Geleen als afdelings-
hoofd en daarna als zorgmanager bij de Lückerheide Kliniek in Kerkrade. In 1999 ben ik bij het 
toenmalige Atrium in Heerlen begonnen als teammanager, sinds 2002 van revalidatieafdeling 
in dit ziekenhuis, het huidige Zuyderland. Op dat moment heb ik ook voor het eerst kennisge-
maakt met Adelante en zijn we samen invulling gaan geven aan het revalidatienetwerk in Lim-
burg. Sinds 1 oktober 2017 ben ik ook werkzaam als manager bedrijfsvoering Kinderrevalidatie 
a.i. bij Adelante.”

Wat voor manager is René Rademacher? 
“Mijn motto is altijd gebaseerd geweest op de 3 V’s: vakmanschap, verbinding en vertrouwen. 
Heb respect voor elkaars vak en kijk als manager hoe een medewerker het best tot zijn recht 
komt. Met verbinding bedoel ik niet alleen de verbinding in je eigen team. Het is vooral van 
belang om te kijken naar de verbinding tussen alle teams, op alle niveaus. Dat geef ik mijn 
medewerkers ook altijd mee. Door polarisatie gaat heel veel verloren. Ik ben een verbindende 
manager. Vertrouwen is een belangrijke basis. Ik wil zelf graag vertrouwd worden en doe mijn 
best om zo integer en transparant mogelijk te zijn. Als manager moet je altijd je beslissingen 
kunnen uitleggen, zeker de moeilijke. Daarnaast wil ik als manager mijn medewerkers natuur-
lijk kunnen vertrouwen.”

René Rademacher

TEKST Wendy Wetzels  

Kinderen

zoon en dochter uit eerste huwelijk, 2 kleinzonen

Vrijetijd

voorzitter karatevereniging Kan-Ku waar ik ook jaren

heb gesport en toetsenist bij coverband Unwise

Burgerlijke staat

gehuwd
Leeftijd

60 jaar
Woonplaats

Landgraaf
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Hoe haal jij het beste uit mensen?
“Ik vind het belangrijk mensen te stimuleren in hun ontwikkeling. Hen hiervoor de ruimte te 
geven. Ik wil medewerkers hierbij ook graag vooruit laten kijken. Ik vraag hen dan ook ‘waar wil 
je naartoe?’ Hierbij vind ik de balans tussen werk en privé belangrijk. Het is van belang dat me-
dewerkers goed in hun vel zitten. Ik leer teams nu ook om voor elkaar te zorgen, er voor elkaar 
te zijn. Uiteindelijk profiteert de cliënt daar ook van.”

Waar streef je naar in je werk?
“De situatie beter achterlaten dan toen je begon, dat is waar ik altijd naar streef. Als je dat lukt, 
heb je je werk goed gedaan. Maar dan moet je wel duidelijk hebben wat ‘beter’ is en dit ook 
met elkaar afspreken. Daarnaast wil ik graag meedoen en meedenken in de organisatie, Adelan-
tebreed, daar waar de besluitvorming plaatsvindt. Ook weer vanuit die verbindende gedachte.”

Waar haal je voldoening uit in je werk?
“Dingen voor elkaar krijgen, daar haal ik voldoening uit. Ik denk eerder in mogelijkheden dan in 
problemen.” René lachend: “Een leidinggevende zei ooit tijdens een jaargesprek tegen mij ‘je 
hebt altijd zoveel oplossingen, het zou leuk zijn om daar nu eens problemen bij te bedenken’. 
Als ik een moeilijke klus klaar, kan ik daar met veel voldoening op terug kijken.

Wat vind je lastig in je werk?
“Ik vind het lastig als gedreven en bevlogen medewerkers niet mee kunnen in het huidige 
zorgmodel en daarin hun plek niet meer kunnen vinden. En dan bijvoorbeeld kiezen voor iets 
anders en hun vak verlaten.”

Waar geniet je van?
“Als mensen hun successen halen, daar geniet ik van. Dat vind ik leuk om te zien. En successen 
moeten gevierd worden.”

Waar ben je trots op in je werk?
“Dat mijn mensen met veel plezier naar hun werk komen. Er is een veilige, prettige werksfeer. 
Er is verantwoordelijkheid voor eigen werk. Ik zeg ook altijd ‘ik werk aan werkplezier, niet aan 
verzuim’. Dat is ook te zien aan de cijfers.”

Wat wil je absoluut nog gedaan hebben in je leven?
“Ik heb geen ‘bucket list’. Ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt. Ik hoop daarom gezond te 
blijven om mijn werk nog een aantal jaren te kunnen doen. Daarna wil ik meer tijd besteden aan 
mijn hobby’s en aan reizen. En als het een beetje meezit een tweede huisje, in Italië.”

de MENSRené Rademacher

René Rademacher

“Adelante is een 
mooie, gedegen 
organisatie. Daar 
kunnen we trots 
op zijn!”
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Ik probeerde diverse dingen maar niets hielp. Al snel 
bleek dat tinnitus niet te verhelpen is. Maar je kunt er 
wel mee leren omgaan. Daar had ik professionele hulp 
bij nodig. Uiteindelijk kwam ik bij het audiologisch cen-
trum van Adelante in Hoensbroek terecht om mijn oren 
te laten nameten. Hier werd ik geattendeerd op cogni-
tieve gedragstherapie als behandeling tegen tinnitus. 
Ik stond er sceptisch tegenover, kon me niet voorstellen 
dat dit me kon helpen. Maar ik dacht ook ‘ik grijp alle 
kansen aan, ik doe alles wat ze willen’.” 
Cognitieve gedragstherapie vindt bij Adelante plaats in 
groepsverband en wordt door een team van specialisten 
(het ‘tinnitusteam’, red.) gegeven. Therapeuten, audio-
logen, psychologen… van alle kanten wordt de tinni-
tus benaderd. Mariejet: “In zo’n drie tot vier maanden 
tijd met wekelijkse bijeenkomsten merkte ik langzaam 
verandering. Op dag één werd verteld dat tinnitus niet 
weg te krijgen is maar dat Adelante je handvaten geeft. 
Eigenlijk leren ze je een manier van leven aan, je moet 
er zelf mee leren omgaan. Ik vreesde dat dit me nooit 
zou lukken. En wat dan? Ik merkte niet heel snel verbe-
tering, maar toch kwamen er af en toe momentjes dat ik 
het suizen niet zo hevig ervaarde. Dat gaf hoop. Die mo-
menten kwamen er meer en meer. Door sport, ontspan-
ning, gesprekken, ervaringen, tips en trucs van anderen 
en inzicht in het fysiologische aspect kon ik alles beter 
plaatsen. Ik ging begrijpen wat er met me aan de hand 
was en waar de oplossing lag. Beetje bij beetje ging het 

beter. Het groepsgevoel, ‘gedeelde smart is halve smart’, 
droeg hier zeker aan bij.” 
Ze vervolgt: “Thuis oefende ik driftig verder. Ondertus-
sen bleef ik gewoon werken want dat was mijn afleiding. 
Tijdens het handen drogen op de wc deed ik mijn ont-
spanningsoefeningen. Zodra ik een uurtje voor mezelf 
had, was ik bang dat ik weer ging prakkeseren en ang-
stig werd. Maar het werd beter, heel langzaam aan. Het 
tinnitusteam van Adelante was super. Individueel was 
elke behandelaar van waarde, en sámen hebben ze mij 
geholpen. Ik had geen enkele persoon uit het team wil-
len missen, iedereen was van toegevoegde waarde. Er 
werd naar me geluisterd, ik werd begrepen, ze gaven me 
vertrouwen dat het beter zou worden. En het klopte voor 
100%, wat ze me vertelden.” 

Na de therapie moest ik het zelf doen. Dat was wel even 
spannend. Natuurlijk kun je altijd terugvallen op de spe-
cialisten bij Adelante, maar vanaf toen móest ik echt. Zo 
lang ik me maar voor ogen hou dat het angst is, en dat 
ik die angst zelf creëer, gaat het goed. Nu, zo’n anderhalf 
jaar na de behandeling, besef ik nog steeds elke dag dat 
ik tinnitus heb, maar ben ik er niet meer bang voor. Het 
is niet langer alles overheersend en ik kan er goed mee 
leven. Ik heb nog wel dagen dat het oorsuizen heftiger is, 
maar ik weet dat ook die weer voorbij gaan. Ik kan weer 
leven. Ik heb geaccepteerd dat het bij me hoort. Daar 
ben ik Adelante dankbaar voor en dat gun ik iedereen.”  

“Angst is 
je grootste 
vijand”

Mariejet Konings uit Brunssum is getrouwd en heeft twee 

dochters. Zo’n zes jaar geleden werd ze zich bewust van 

suizen in haar oren (tinnitus, red.). Toen ze besefte wat 

dit inhield en wat de gevolgen ervan zijn, veranderde 

Mariejets leven in enkele dagen tijd in een hel. “Adelante 

heeft me gered. Zij leerden me omgaan met de tinnitus, ze 

hielpen mij het oorsuizen te accepteren.” 

Het tinnitusteam van Adelante 
De behandeling van cliënten met tinnitus wordt bij Adelante Audiologie & Communicatie door een 

team van specialisten gegeven: het ‘tinnitusteam’. Diverse disciplines zijn betrokken bij de behande-
ling: in eerste instantie audiologie en psychologie en vervolgens - indien nodig - ook bewegings-

therapie, fysiotherapie en maatschappelijk werk. De verschillende disciplines werken zowel parallel 
aan elkaar, als opvolgend van elkaar. De kracht van de behandeling, die gebaseerd is op cognitieve 

gedragstherapie, ligt in deze interdisciplinaire, ‘evidence-based’ aanpak.

“Terugkijkend denk ik dat ik al veel langer last heb van 
oorsuizen. Maar omdat ik het niet besefte, was het niet 
levensbepalend. Vanaf het moment dat de huisarts 
stelde dat ik tinnitus had en ik vervolgens op internet 
ging kijken wat het inhield, werd ik gek. Op enkele 
dagen tijd was ik zwaar depressief. Ik wilde dood, zag 
geen uitweg meer. Die angst, die alles bepalende gek-
makende angst. Ik kon alleen nog maar huilen. Inmid-
dels weet ik dat angst je grootste vijand is, überhaupt, 
maar zeker bij tinnitus. Angst maakt het heftiger. Het 
suizen werd oorverdovend, 24 uur per dag. Ik dacht 
dat ik nooit meer rust zou hebben. Ik dacht altijd dat 
ik alles aan zou kunnen, dat alles ergens goed voor 
is. Maar dit gun je niemand. Mijn leven stortte in.”  
“De huisarts schreef me antidepressiva voor die goed 
hielpen. Samen gingen we zoeken naar een oplossing. 

TEKST  &  BEELD Jaimy Scholte
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Ze wonen in hetzelfde studentenhuis en studeren aan 
de Universiteit Maastricht: Matthijs Bosveld (21) ge-
neeskunde en Sjim Romme (22) gezondheidsweten-
schappen. Hun studies hebben ze nu een jaar stopgezet. 
Niet om te reizen maar om samen hun kersverse Stich-
ting Mens Achter de Patiënt (MAP) verder vorm te geven 
en wetenschappelijk te onderbouwen. Om dit mogelijk 
te maken, geeft de universiteit hen financiële ondersteu-
ning. MAP is een nieuw onderwijsprogramma dat zij sa-
men ontwikkelden en waarin chronische patiënten hun 
ervaringen met betrekking tot de zorg en de impact van 
hun ziekte delen met studenten. Het tweetal wil het pro-
gramma in de nabije toekomst landelijk uitrollen.

Eyeopener
De huisgenoten merkten dat tijdens hun studies vooral 
ziekten centraal staan en dat er minder aandacht is voor 
de patiënt zelf. Bosveld: “Zo had ik een patiëntcollege 
waarin het vooral om de anamnese en de ziekte ging. 
Aan het einde vroeg de docent aan de vrouw of ze ons 
als toekomstige artsen nog iets wilde meegeven. Ze 
hoopte dat wij zagen welke impact een ziekte kan heb-
ben op iemands leven en dat wij daar later ook naar zul-
len handelen. Dat was voor mij een eyeopener.” Romme 
vult aan dat hij na twee jaar studeren nog nauwelijks 
een patiënt had gezien. “Samen hebben we toen beslo-
ten om de impact van chronische ziekten centraler in het 

curriculum te krijgen. Bovendien wilden we 
dat toekomstige zorgprofessionals - bijvoor-
beeld artsen, zorgmanagers, fysio- en ergo-
therapeuten, verpleegkundigen en verzor-
genden - al tijdens hun opleiding met elkaar 
in contact komen om na hun studie samen 
constructief aan de slag te kunnen gaan.”
Hun plan hebben ze uitgewerkt tot MAP. 
Dit onderwijsprogramma bestaat uit drie 
bijeenkomsten waaraan vijf patiënten en 
tien studenten van verschillende univer-
sitaire, hbo- en mbo-zorgopleidingen in 

TEKST John Ekkelboom  BEELD Loraine Bodewes

Twee studenten van de Universiteit Maastricht constateer-

den dat het onderwijs voor zorgprofessionals onvoldoen-

de aandacht besteedt aan de impact die een chronische 

ziekte kan hebben voor een patiënt. Om dit hiaat op te 

vullen, ontwikkelden zij het onderwijsprogramma Mens 

Achter de Patiënt, waarin patiënten hun persoonlijke 

ervaringen delen met studenten. Ook revalidanten van 

Adelante leveren een bijdrage.

Studenten
ontwikkelen nieuw 

onderwijsprogramma

Meer
empathie 
in de zorg
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Zuid-Limburg meedoen. Tijdens de eerste samenkomst 
staat de mensgerichtheid van de zorg centraal en ver-
tellen patiënten over hun ervaringen. Voor de tweede 
bijeenkomst wordt het gezelschap opgedeeld in vijf 
groepen van drie, bestaande uit twee studenten en een 
patiënt. Romme: “We gaan dan dieper in op de ziekte en 
de invloed die deze heeft op het dagelijkse leven. Ook 
komen positieve en negatieve ervaringen met zorgpro-
fessionals aan bod. De verhalen die deze vijf sessies op-
leveren, worden uiteindelijk tijdens de laatste plenaire 
bijeenkomst met elkaar gedeeld. Zo leren studenten en 
patiënten van elkaar maar studenten ook onderling.”

MAP past bij Adelante
Om patiënten voor MAP te rekruteren, benaderde het 
tweetal onder andere Wip Bakx, revalidatiearts en op-
leider van Adelante. Bakx, zelf actief betrokken bij het 
zorgonderwijs in Zuid-Limburg, zegt dat hij meteen en-
thousiast was. “Dit initiatief sluit mooi aan op onze reva-
lidatiegedachte. Wij kijken niet naar de beperkingen als 
gevolg van een ziekte maar naar wat iemand juist nog 
wel allemaal kan. Daarbij is het belangrijk dat de cliënt 
de regie in eigen handen neemt en dat er sprake is van 

‘shared decission making’. Hierbij gaat de professional 
niet alleen vanuit eigen deskundigheid en inzicht te 
werk maar houdt hij of zij ook rekening met wat cliënten 
zelf belangrijk vinden. Ons doel is dat die cliënten het 
beste uit zichzelf halen. Niet voor niets zijn onze kern-
waarden Samen, Expert en Grensverleggend. Verder 
streeft MAP ernaar om de onderlinge samenwerking 
tussen zorgprofessionals van verschillende disciplines te 
bevorderen. Ook dat concept past mooi bij onze multi-
disciplinaire aanpak.”

Als voorbeeld van een revalidant die heeft meegedaan 
aan MAP noemt Bosveld een vrouw die een tumor in haar 
bovenbeen had en bij wie op eigen verzoek na vele be-
handelingen het been werd geamputeerd. Zij liet weten 
welke impact die aandoening al vele jaren op haar leven 
en haar relatie heeft gehad. Tevens vertelde ze dat enige 
tijd na de amputatie twee therapeuten van Adelante 
haar hadden gevraagd of handbiken, dat normaal wordt 
aangeboden aan dwarslaesiepatiënten, niets voor haar 
zou zijn. Bosveld: “Na jaren op de vierkante meter ge-
leefd te hebben, kreeg ze veel begeleiding en training 
en besloot ze het toch te proberen. Ze omschreef het als 
de beste keuze die ze ooit heeft gemaakt omdat ze let-
terlijk weer het leven was ingefietst. Ze gaat nu regelma-
tig met haar man fietsen en ze heeft zowel tweemaal de 
Adelante Handbike Battle in Oostenrijk als tweemaal de 
marathon van Berlijn voltooid. Als dit het verschil is dat 
je kunt maken als zorgprofessional, dan motiveert mij 
dat enorm. Ik wil later, bij wijze van spreken, handelen 
zoals die twee therapeuten.”

“Een initiatief dat 
mooi aansluit op onze 
revalidatiegedachte...”

Het is een maandagochtend begin oktober, ik scan de kopjes van Intranet. ‘Kopijsuggesties ge-
zocht’. Wat een ouderwets woord flitst er door mijn hoofd. Om vervolgens geïnspireerd te raken 
door het thema. DE MENS CENTRAAL. Wat wil een mens nog meer? En vooral als hulpverlener: 
wat wens je nog meer voor je cliënt? 
Maar een column schrijven? Da’s nog niet zo eenvoudig: hoe krijg ik structuur in mijn gedach-
ten-chaos? Moet het gaan over ‘client-centred’ werken? Over de prognose die vooral bepaald 
wordt door de ‘coping’ van de revalidant? Over eigen regie? Hulpvraag versus aanbod gericht 
werken? 
Uit al die hersenspinsels komt dan een belangrijk thema bovendrijven: waardegericht werken. 
In een systeemgestuurde organisatie als Adelante zijn we vaak gericht op het behalen van doe-
len (6 minuten looptest, terugkeer naar werk gelukt etc). Als we de mens centraal willen stellen, 
wordt een doel het middel om te komen tot een voor de cliënt waardevol leven. Laat ik dit verhel-
deren: leven op basis van doelen zorgt niet perse voor een zinvol leven. Er is dan onvoldoende 
visie op waar je naartoe wilt met je leven en waarom die doelen van belang voor jou zijn. Leven 
op basis van waarden geeft je de kracht en de moed om te leven naar datgeen wat jij van belang 
vindt, ongeacht beperkingen. Bijvoorbeeld als je doel is om elke week 3x te gaan sporten kun je 
een vinkje zetten als je de 3e keer die week 5 kilometer hebt gerend. Als je waarde is: ‘ik wil zo 
gezond mogelijk leven’ dan is die 5 kilometer een middel om gezond te leven. Mocht je in een 
rolstoel terecht komen dan wordt hardlopen onmogelijk, maar ‘zo gezond mogelijk leven’ daar 
kun je naar blijven streven. De klinische les van deze column is dus: vraag niet meer naar doelen 
of hulpvragen: vraag naar hetgeen wij kunnen betekenen in het opbouwen of vasthouden van 
een voor de cliënt zinvol leven. Dan pas staat de mens echt centraal. En niets hierin is onmoge-
lijk, kijk maar eens op: https://www.youtube.com/watch?v=JuuWwTDgV70.

Sascha Rasquin,
gz-psycholoog, team Oncologie Adelante Hoensbroek

Column

De mens centraal: 
waardegericht werken

https://www.youtube.com/watch?v=JuuWwTDgV70
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Jos is sinds 1988 bedrijfsarts, sinds 2004 voor Encare 
in Maastricht. “Een mooi vak. Het is heel afwisselend. Ik 
krijg dagelijks te maken met veel soorten mensen, alle 
ziektebeelden… Ik krijg een kijkje in de keuken van veel 
bedrijven en zoek naar oplossingen voor een snelle en 
duurzame terugkeer van hun werknemers. Mijn werk is 
steeds weer anders en dat spreekt mij enorm aan.” 

Multidisciplinair
“Van begin af aan werk ik samen met Adelante Arbeid; 
een multidisciplinair team met fijne toegankelijke men-
sen die altijd voor je klaar staan. Adelante Arbeid helpt 
cliënten een volwaardige positie op de arbeidsmarkt te 
verwerven of te behouden ondanks gezondheidsbeper-
kingen. Bij Adelante wordt gekeken naar de mogelijk-
heden, niet naar de beperkingen en dat is precies waar 
ik ook voor sta. De focus ligt niet op het ziektebeeld. Ik 

verwijs mijn cliënten door voor verschillende Adelante 
‘producten’, maar het vaakst voor de Quickscan en voor 
Vroege Interventie. De Quickscan is een laagdrempe-
lige, snelle, multidisciplinaire intake op medisch, fy-
siek, psychologisch en maatschappelijk gebied dat door 
verschillende professionals wordt uitgevoerd. Hierdoor 
krijg je direct een totaalplaatje van een persoon. Uit de 
Quickscan volgt een eventueel vervolgtraject zoals Vroe-
ge Interventie.” 

Participatie
Het Vroege Interventietraject is een 15-weekse training 
gericht op duurzame maatschappelijke participatie van 
de cliënt, met het accent op arbeid. Het traject draagt 
zorg voor complete en specifieke reconditionering, waar-
bij het verkrijgen van inzicht in de eigen problematiek, 
het nemen van verantwoordelijkheid, gedragsverande-

Vroege Interventie 

Bedrijfsartsen, huisartsen en medisch specialisten kunnen cliënten verwijzen voor het traject Vroege 

Interventie bij Adelante in Hoensbroek*. Deze methodiek is bedoeld voor mensen met chronische 

pijn, chronische vermoeidheid en voor mensen met chronische klachten aan het bewegingsappa-

raat, die als gevolg van deze klachten problemen op hun werk ervaren of verzuimen. Jos Notermans, 

bedrijfsarts van Encare, verwijst zijn cliënten regelmatig door naar organisaties zoals Adelante. “Als 

geen specialist meer iets kan betekenen, dan is er Adelante nog”, aldus Jos. 

haalt het beste uit
TEKST Jaimy Scholte  BEELD Rachelle Philippen

“Adelante Arbeid 
biedt snel én 
deskundige hulp”

een werknemer
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“Via mijn bedrijfsarts kwam ik bij Adelante terecht. Ik wilde alles aangrijpen om er weer bovenop te 
komen. Ik twijfelde over het Vroege Interventietraject dat me werd aangeboden, maar dacht ‘ik ga 
er toch heen’. Tijdens de intake bleek dat ik door een multidisciplinair team zou worden behandeld. 
Van revalidatiearts en re-integratiecoach tot fysiotherapeut en psycholoog, ik zag ze allemaal. De 
eerste twee weken voelde ik me niet op mijn plek, maar al snel ging bij mij de knop om. De belast-
baarheidstrainingen met voortdurende begeleiding, de fysio en het zwemmen, de groepssport, het 
inpraten op me, en dingen uitleggen… het deed me goed. Met name het groepsgevoel, het contact 
met ‘lotgenoten’, deed me goed. Ik mocht verder met het traject van mijn re-integratiecoach, omdat 
hij signalen van verandering zag. En dat bleek! Binnen ‘no time‘ voelde ik me ‘heim’ bij Adelante. 
Ik ging twee keer per week naar Hoensbroek.”
Herman vervolgt: “Ik bouwde zo’n goede band op met de anderen in de groep dat we nu zelfs nog 
een groepsapp hebben en regelmatig afspreken; heel fijn om ervaringen te kunnen delen. Ik vond 
het geweldig om samen met lotgenoten te werken aan een persoonlijke verbetering. Ik leerde van 
de groep dat ik een fijne werkgever heb, er is begrip voor mijn situatie en dat bleek lang niet overal 
zo te zijn. Na 15 weken was het traject afgelopen. Daarna miste ik Adelante, ik miste de groep. Ik 
heb ervaren dat je mensen zeker kunt veranderen, dat er alleen meer tijd voor nodig is dan 15 
weken. In die tijdspanne kun je echter wel de knop om leren zetten. Mijn lichaam én geest zijn er 
beter op geworden. Ik heb door Adelante leren doseren en hulp vragen. Je leert omgaan met je 
beperkingen en positief in het leven staan. Kijken naar wat je nog wel kunt, naar je mogelijkheden. 
Ik heb geleerd nee te zeggen én ik heb geleerd te praten over wat me mankeert. Hierdoor krijg je 
begrip, dat je anders niet krijgt. Al tijdens het Vroege Interventietraject ben ik weer halve dagen 
gaan werken. Direct paste ik het geleerde in de praktijk toe en het werkte.”

Lees het hele verhaal van Herman Schmitz 

Vroege Interventie
Herman Schmitz uit Posterholt is getrouwd en heeft twee dochters. Van jongs af 

aan heeft hij lichamelijk zwaar werk verricht. Totdat hij last van zijn rug kreeg. De 

bedrijfsarts van zijn werkgever verwees Herman door naar Adelante Arbeid, waar 

Herman deelnam aan het ‘Vroege Interventietraject’. Zo sceptisch als Herman op 

voorhand was, zo enthousiast is hij achteraf. “Ik mis Adelante echt”. 

Dé voordelen van 
Vroege Interventie 

bij Adelante 

Snel en accuraat traject, waardoor er sprake is 
voor een werkgever van schadelastbeperking 
en voor de cliënt van inzichten waar hij/zij de 

rest van zijn/haar leven van kan profiteren!

Bijzonder groot slagingspercentage en hoge 
cliënttevredenheid (8).

Multidisciplinaire training, aandacht voor 
fysieke én mentale aspecten.

Geen wachtlijst en snelle interventie:
binnen 1 week!

Individuele aanpak en maatwerkoplossingen.

Focus op mogelijkheden
in plaats van beperkingen.

Vergoed door zorgverzekeraars, 
maar met een brug naar de werkgever.

Traject is ingebed in een brede zorgorganisa-
tie waar professionals elkaar ondersteunen 
over de grenzen van hun vakgebied heen.

Adelante Vroege Interventie is ingebed in het 
grootste revalidatienetwerk in Limburg en 

is een onderdeel van het landelijke Kennis-
netwerk van Vroege Interventie (14 grootste 

revalidatiecentra in heel Nederland).

Expliciete koppeling met de wetenschap, 
waarbij we ons doorlopend afvragen of we 

het goede doen!

Thuis bij 
TEKST & BEELD Jaimy Scholte

ring en terugvalpreventie centraal staan. In de training 
wordt toegewerkt naar een optimale belastbaarheid van 
de cliënt. Het doel is dan ook het structureel terugkeren 
naar, dan wel actief blijven in, de huidige functie bij de 
huidige werkgever. Jos: “Daarnaast vind ik het van grote 
meerwaarde dat het traject duidelijkheid schept over 
de gezondheidssituatie van een persoon. Dit is het en 
hier moeten we mee aan de slag. De cliënt leert grenzen 
stellen. Door Vroege Interventie halen we het beste uit 
een persoon wat er nog in zit en dat is altijd positief, ook 
als een persoon uiteindelijk toch niet (volledig) aan het 
werk komt. Dan hebben we het in ieder geval zorgvuldig 
onderzocht. Vaak is een cliënt me hierom dankbaar.” 

Advies
Jos vervolgt: “Wanneer kies ik voor Adelante? Zodra een 
cliënt zo’n beetje alle behandelingen heeft gehad op 
medisch gebied en er geen vooruitgang meer mogelijk 
lijkt, én wanneer het psychische component ook een rol 
speelt, verwijs ik een cliënt door voor Vroege Interventie. 
Cliënten schrikken vaak van dit advies en zijn sceptisch 
over het traject, maar uiteindelijk zijn ze dankbaar. Ik heb 
heel goede ervaringen met de training; het merendeel 
van de deelnemers komt er beter uit en keert daadwer-
kelijk duurzaam terug naar arbeid. Ik ben heel enthou-
siast over de snelheid van Vroege Interventie; dit is niet 
alleen fijn voor de cliënt maar zeker ook voor de werkge-
ver die over mijn schouder meekijkt. Vroege Interventie 
wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar, ook dat 
is zeker een meerwaarde voor de werkgever. Voor een 
extra bedrag vertaalt Adelante alle onderzoeksresultaten 
gedurende het hele traject rechtstreeks naar de werkge-
ver. Dat vind ik een absoluut pluspunt waarvoor eigen-
lijk alle werkgevers zouden moeten kiezen. Iedereen 
moet doen waar hij goed in is. Adelante Arbeid is zeker 
goed in Vroege Interventie; het biedt in bepaalde casuïs-
tiek snel én deskundige hulp.”  

*Adelante maakt onderdeel uit van het netwerk Vroege Interventie. 

Dit netwerk is al jaren marktleider op het gebied van duurzame re-

integratie.

https://www.adelante-zorggroep.nl/nl/verhalen/herman-schmitz/  
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Herkenbaar? Bij Adelante Audiologie & Communica-
tie besteden wij regelmatig aandacht aan laaggeletterd-
heid. Tijdens de Week van de Alfabetisering, hebben wij 
op al onze locaties laaggeletterdheid onder de aandacht 
gebracht. Dit jaar was dit van 4 tot 10 september.

Als onderzoeks- en behandelcentrum voor ernstige, en-
kelvoudige dyslexie zien wij regelmatig volwassenen die 
onvoldoende kunnen lezen en schrijven om zich maat-
schappelijk te kunnen redden. Deze problematiek ligt 
ons na aan het hart. Is laaggeletterdheid dan hetzelfde 
als dyslexie? Het antwoord daarop is niet zo eenvoudig. 
Het komt er op neer dat iemand die dyslectisch is laag-
geletterd kan zijn, maar iemand die laaggeletterd is niet 
dyslectisch hoeft te zijn. Geletterdheid is het gebruiken 
van gedrukte en geschreven informatie om te functione-
ren in de maatschappij, eigen doelen te bereiken en om 
de eigen kennis en mogelijkheden te ontwikkelen. “Als 
je laaggeletterd bent, dan is je lees- en schrijfvaardig-
heid onvoldoende om je te kunnen redden in deze sterk 
talige en geletterde maatschappij’. Nog ernstiger is het 
als je helemaal niet kunt lezen en schrijven; dan spreken 
we over analfabetisme. 

Problemen
Als lezen en schrijven moeilijk is, dan kan het al lastig 
zijn om geld te pinnen. De instructies op de pinauto-
maat kunnen een probleem vormen. Geld afhalen bij 
de bankmedewerker is steeds minder een optie. Ook 

het krijgen van uitnodigingsbrieven van bijvoorbeeld 
instanties zoals Adelante kunnen meteen een probleem 
geven. Laaggeletterden komen vaak niet verder dan het 
herkennen van de datum en tijd. Dat in de uitnodiging 
ook wordt gevraagd om bijvoorbeeld een vragenlijst in 
te vullen, of een verwijsbrief van de huisarts mee te ne-
men, kan niet worden gelezen.
Ook reizen kan een probleem geven. Voor het reizen met 
het openbaar vervoer moet je kunnen lezen. Wat als je 
met de auto of brommer reist en er is een wegomleg-
ging. Hoe kom ik op de goede plek? Een ware opgave 
voor menig laaggeletterde volwassene. En zie dan nog 
maar eens de weg te vinden binnen een openbaar ge-
bouw.
Naast al deze praktische belemmeringen ervaren veel 
laaggeletterden gevoelens van schaamte en angst. Er 
worden minder kansen op het werk benut, sociaal iso-
lement ligt op de loer. Ook worden er meer ziekte en 
ongevallen gezien bij laaggeletterden. Veel waarschu-
wingen worden schriftelijk gegeven, denk alleen al aan 
de bijsluiter bij medicatie. 

Opsporing en preventie
Komt laaggeletterdheid dan wel zoveel voor? Uit on-
derzoek komt naar voren dat 13% van de volwassenen 
laaggeletterd is. Binnen de regio Oostelijke Mijnstreek 
is het zelfs 17%. Verder blijkt dat 15% van de vijftienja-
rigen onvoldoende kan lezen. 42% van de kinderen in 
Nederland leest thuis nooit. 

 “Sorry, ik ben mijn leesbril vergeten.” 
“Dat formulier vul ik thuis/straks wel in.” 

“Ik schrijf zo onleesbaar, doe jij dat maar voor mij.” 
“Een opleiding is niets voor mij.” 

“Die brieven zijn allemaal zo ingewikkeld.” 
“Oh, ik dacht dat die afspraak morgen was.” 

Laaggeletterd-
heid; toch niet 
in Nederland?

TEKST Monique Krings  BEELD Loraine Bodewes
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Wat kunnen we doen? Er gebeurt gelukkig al heel veel 
op het gebied van opsporing en preventie. Laaggelet-
terden kunnen in veel gevallen geholpen worden. Met 
zijn allen kunnen we alert zijn op signalen die kunnen 
duiden op laaggeletterdheid. 

Mochten er twijfels zijn over de technische lees- en 
schrijfvaardigheid van een medewerker, dan kan er bin-
nen het team Taal van Adelante Audiologie & Commu-
nicatie onderzoek worden gedaan. Wij kunnen samen 
kijken welke hulp/begeleiding passend is. Voor meer 
informatie, onder andere over de kosten, kunt u contact 
opnemen met team Taal. Ook zijn wij jaarlijks te vinden 
op de Zorgbeurs Parkstad. 

Heeft u behoefte aan een lezing of voorlichting over dys-
lexie, laaggeletterdheid of onderzoek naar dyslexie bij 
volwassenen, neem dan contact op met het team Taal in 
Hoensbroek, taal@adelante-zorggroep.nl.

Het Adelante Magazine is een uitgave van Adelante bedoeld voor 

relaties. 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 

1.200 professionals van Adelante zijn werkzaam in Limburg en 

Noord-Brabant. Daarnaast is Adelante actief in de poliklinieken van 

ziekenhuizen en in de ambulante begeleiding.

Dit magazine verschijnt twee keer per jaar in een  oplage van 

1.300 exemplaren en wordt tevens digitaal verspreid.  

Adreswijzigingen kunt u sturen naar Adelante t.a.v. 

redactie Adelante Magazine, of mailen naar 

magazine@adelante-zorggroep.nl.

Redactieraad: Pascalle van Bilsen, Jo Houben, 

Anne van der Linden, Kirstin Raedersdorf, Dyon Scheijen, 

Ingrid Theunissen en Anneke de Waal 

Hoofdredactie, eindredactie en vormgeving: 

Adelante Marketing & Communicatie

Druk: Schrijen-Lippertz, Voerendaal

Uiteraard staan wij altijd open voor suggesties. Mocht u vragen of 

opmerkingen hebben t.a.v. deze editie richt u zich dan tot de redac-

tie via magazine@adelante-zorggroep.nl. U kunt ook reageren per 

post t.a.v. redactie Adelante Magazine.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvul-

digd zonder schriftelijke toestemming van de stafdienst Marketing 

& Communicatie van Adelante.

Facebook: facebook.nl/adelantezorggroep

Linkedin: linkedin.nl/company/adelante-zorggroep

Twitter: @adelantezorg

Zandbergsweg 111

6432 CC Hoensbroek

t 045 - 528 28 28

www.adelante-zorggroep.nl
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“Haal samen 
met ons ook 
volgend jaar 

het beste 
uit jezelf!”

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een goed 2018!


	Toeval  bestaat niet,  toeval creëer je 

