
Inzetten op wetenschappelĳk
onderzoek en kennisontwikkeling

Zorg organiseren rond de cliënt,
in nauwe samenwerking met
andere zorgpartners

Steeds meer poliklinisch ondersteunen,
bĳ cliënten thuis, op school, op het
werk of een zorgcentrum in de buurt 

Technologische revolutie omarmen,
telerevalidatie, zorginnovaties

Koploper in de Limburgse
revalidatiezorg, ook in 2025
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Adelante in beweging

MEERJARENKOERS
Steeds meer samenwerken in de keten, een verschuiving van revalidatiezorg in klinieken 
naar zorg in de omgeving van de cliënt, telerevalidatie – het is maar een willekeurige 
greep uit de vele veranderingen die gaande zijn in de zorg. Adelante verandert mee de 
komende jaren. Zodat we ook in 2025 aan de top staan van de audiologie, het speciaal 
onderwijs en de revalidatiezorg in Limburg en daarbuiten. Hoe? Door in te zetten op 
kennisvergroting en wetenschappelijk onderzoek. Door technologische ontwikkelingen 
en zorg- en onderwijsinnovaties te omarmen. Door verder te professionaliseren en onze 
medewerkers mee te nemen naar de toekomst. En vooral door onze cliënten op de eerste 
plek te blijven zetten. Zij staan centraal. Zij hebben de regie over hun eigen zorg.
Nu en in 2025.

1. Arm hand vaardigheden
2. Dwarslaesie
3. Chronische pijn volwassenen
4. NMA volwassenen
5. Cerebrale Parese
6. DCD
7. Amputatie arm
8. Amputatie been
9. NMA kinderen

10. NAH kinderen
11. Tinnitus diagnostiek behandeling
12. Gehoor kinderen
13. Taal kinderen
14. Gehoor Volwassenen
15. Covid-19
16. Gespecialiseerd onderwijs
17. Trauma
18. NAH/CVA

Factbook

Meer weten over de meerjarenkoers van Adelante? Kijk dan op de link.  Benieuwd hoe de meerjarenkoers wordt doorgevoerd in onze verschillende expertises?
Bekijk dan hierboven ons factbook, waarin 18 belangrijke expertises zich voorstellen en vooruitblikken naar 2025.

https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817900/factsheet_arm_handvaardigheid.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817906/factsheet_dwarsleasie.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817893/factsheet_chronisch_pijnsyndroom.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817896/factsheet_nma_volwassenen.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817903/factsheet_cerebrale_parese.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817905/factsheet_dcd.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817901/factsheet_armamputatie.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817902/factsheet_beenamputatie.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817895/factsheet_nma_kinderen.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817892/factsheet_nah_kinderen.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817898/factsheet_tinnitus.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817890/factsheet_gehoorproblemen_kinderen.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817897/factsheet_taalproblemen.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817907/factsheet_gehoor_volwassenen.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817904/factsheet_covid19.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817891/factsheet_gespecialiseerd_onderwijs.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817899/factsheet_traumarevalidatie.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817894/factsheet_nah_volwassenen.pdf
https://www.adelante-zorggroep.nl/media/817858/2021-meerjarenkoers-adelante.pdf 



