Exclusief

Zorg

‘We zijn blij voor
de kinderen, hun
ouders en onze
medewerkers.
We hebben elkaar
gemist’

Zorggroep Adelante
maximaal voorbereid
op terugkeer kinderen
Vol vertrouwen kijkt Adelante uit naar 11 mei, wanneer alle therapeutische activiteiten weer gestart kunnen worden en
kinderen tot twaalf jaar met een fysieke of meervoudige beperking en langdurige ziekte weer speciaal onderwijs, begeleiding en
revalidatiezorg krijgen die ze vóór het sluiten van de scholen ontvingen.

‘W

e zijn maximaal voorbereid op de komst van alle
kinderen die wij - leidinggevenden, medewerkers
en therapeuten - hebben gemist de afgelopen
weken’, benadrukt Chantal Gilissen, directeur Kind &
Jeugd van Adelante. ‘We werken volgens landelijke
protocollen en richtlijnen en hebben genoeg
beschermings- en reinigingsmiddelen. Onderwijs, diagnostisering, zorgverlening en
therapie vinden veilig plaats. Ja, we zijn
erg blij dat ook de kinderen met gehoor-,
taal- en spraakproblemen straks weer de
behandeling krijgen die ze zo hard nodig
hebben’, geeft Esther Cromheecke, directeur
Audiologie & Communicatie, aan.

Chantal Gilissen

COMMUNICATIE
We maken duidelijke richtlijnen voor ouders
waarin ze kunnen lezen dat een kind dat ziek
is of een verkoudheid heeft niet toegelaten
wordt op school of een locatie van Adelante
vanwege het besmettingsgevaar voor
medewerkers. Kinderen onderling kunnen
met elkaar contact hebben omdat er weinig
besmettingsrisico is. Maar we hebben ook de zorg Esther Cromheecke
voor de vele medewerkers en therapeuten bij Adelante’, verduidelijkt
Esther Cromheecke. Die moeten de anderhalve meter afstand
onderling goed handhaven en dat geldt ook voor ouders die hun
kind komen brengen of voor behandeling meekomen.
Ook heeft Adelante veel werk gemaakt van de communicatie met de
ouders van de kinderen die naar Adelante komen voor begeleiding,
therapie en opvang. ‘Toen bekend werd dat de scholen vanaf 11
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mei weer opengaan, merkten we dat veel ouders bang zijn voor
besmetting. Via onze wekelijkse beeldbelmomenten via de pc
en laptops hebben we deze angst proberen weg te nemen door
duidelijk te maken welke maatregelen we nemen om een optimale
veilige situatie op al onze Adelante-locaties mogelijk te maken. Door
de angst bespreekbaar te maken, kun je deze beter wegnemen en
ouders geruststellen, zo hebben we ervaren’, licht Ruud Roijen,
medisch manager Kind & Jeugd toe. ‘We werken met kinderen die
veelal een medisch probleem hebben. Bij speciale vragen kan er altijd
contact worden opgenomen met de eigen arts of medisch specialist
voor overleg.’ ‘Dat geeft rust’, verduidelijkt Esther Cromheecke.
AFSTAND
Heldere en duidelijke richtlijnen voor medewerkers, ouders en ook
taxirijders, die de kinderen komen brengen en halen, zijn opgesteld
om de behandeling van de kinderen zo snel en verantwoord
mogelijk weer doorgang te laten vinden. ‘Richtinggevend
zijn de veiligheidsmaatregelen van het RIVM. Zo mag bij het
diagnosticeren van slechthorende kinderen en kinderen met
een taalontwikkelingsstoornis en met een ingebouwd cochleair
apparaat slechts één van de twee ouders aanwezig zijn, waarbij
deze ook de verplichte anderhalve meter afstand moet houden. Ook
mag de ouder geen symptomen van besmetting vertonen wanneer
ze meekomen met hun kind voor de diagnose’, benadrukt Martin
Stollman, inhoudelijk manager Audiologie & Communicatie. Geen
enkele ouder mag het kind naar de klas brengen, terwijl de peuters
via een aparte ingang naar binnen moeten worden gebracht.
TELEREVALIDATIE
Alle basisscholen waren dan wel zes weken gesloten, bij Adelante is
op een slimme manier van de nood een deugd gemaakt. Omdat door

het coronavirus en het sluiten van de scholen geen direct contact
meer mogelijk was met de kinderen, heeft Adelante veel en goed
gewerkt met telerevalidatie en beeldbellen. ‘Nooit is het contact met
de kinderen en hun ouders weggeweest. We hebben lespakketten
gemaakt en opgestuurd. Per week is er twee keer contact gelegd
met de ouders en we hebben digitaal onderwijs
gegeven via beeldbellen. Dat was een grote
omschakeling, vooral voor de kinderen die
slechthorend zijn en die een spraakprobleem
of taalontwikkelingsstoornis hebben. Want
zij hebben het meest baat bij direct contact
zodat ze goed de lippen van de docent
kunnen zien, maar ze hebben allemaal erg
hun best gedaan’, geven Martin Stollman en
Esther Cromheecke aan.
Martin Stollman
Ruud Roijen, kinderrevalidatiearts en medisch manager Kind
& Jeugd, is erg positief over de ervaringen die
Adelante heeft opgedaan met telerevalidatie
de afgelopen weken, hoewel hij erkent dat
met name bij de allerkleinste kinderen het
fysieke contact, het aanraken, erg belangrijk
is voor de therapie. Een spalkje aanbrengen
is niet mogelijk zonder een peuter of kind
aan te raken. ‘Bij de telerevalidatie kunnen
ouders veel betekenen. Je hebt als therapeut
via het beeld direct contact met hen, zonder
Ruud Roijen
besmettingsgevaar, en je kunt hen dan ook goed
helpen bij het doen van therapeutische oefeningen van en met
hun kind. Ook kunnen andere specialisten tegelijk meekijken en
advies geven. Van de kant van de ouders hebben we dan ook veel
positieve reacties gekregen. Ze waren blij dat ze via het beeldbellen
contact konden krijgen met de school en de hulpverleners. Ja, de
telerevalidatie heeft zich bewezen als nuttig en efficiënt. Van de
mogelijkheden daarvan zullen we in de toekomst zeker gebruik
blijven maken.’

NOODOPVANG
Ook gaat Adelante na 11 mei verder met het bieden van noodopvang
aan kinderen van ouders met een voor de zorg vitaal beroep. ‘En ook
is er noodopvang voor ouders die even ontlast moeten worden van
de grote zorgen voor hun kinderen van twaalf jaar en ouder die nog
niet naar school mogen’, geeft Chantal Gilissen aan. Voordat Adelante
de deuren weer opent voor de peuters en kinderen die de zorg zo
lang hebben moeten missen, wacht nog een belangrijke taak: de
prioritering van de behandelingen. ‘Daar gaan we hard aan werken.
We gaan kijken welk kind de therapie het hardst nodig heeft. Zoals we
ook veel werk aan het maken zijn van het duidelijk antwoord geven
op de vele, erg praktische vragen van onze medewerkers. Er is een
lijst met vragen en antwoorden in de maak, bijvoorbeeld: wanneer
en met wat moeten tafels, toiletten en stoelen gereinigd worden?
Maar door onze multidisciplinaire aanpak en werkwijze zijn we goed
in staat om snel te werken. De bereidheid bij alle medewerkers om
weer snel en voortvarend aan het werk te gaan is erg groot. Kortom,
Adelante is klaar voor 11 mei’, besluit Chantal Gilissen.

Kijk voor meer informatie op
www.adelante-zorggroep.nl.

COVID-19-AFDELING

Adelante volwassenenrevalidatie heeft in Hoensbroek een
speciale afdeling ingericht waar coronapatiënten revalideren
nadat ze de intensive care van het ziekenhuis hebben verlaten.
Vaak is lange revalidatie nodig omdat COVID-19 niet alleen
lichamelijk maar ook emotioneel
een grote impact heeft op iemands
leven. Deze patiënten worden
behandeld door een apart team
van onder meer verpleging, artsen,
fysiotherapeuten en psychologen.
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