
NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL, WAT NU?
Als het leven van u en uw kind plots verandert…

Informatie over het NAH-team klinische revalidatie



Het kan voorkomen dat uw kind door een ongeval, ziekte of beroerte, verpleegkundige 

zorg, intensieve begeleiding, therapie en aangepast onderwijs nodig heeft. Bij Adelante 

kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen kunt u terecht voor opname, zorg, bege-

leiding en behandeling. Deze flyer geeft informatie over de werkwijze van het NAH- team 

bij kinderen met acuut hersenletsel en hun omgeving. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

U en uw kind bevinden zich in een situatie die geheel anders is dan de situatie voor het letsel.  

Het team stelt zich tot doel om u en uw kind opnieuw zo optimaal mogelijk te laten functioneren. 

Op allerlei gebieden kunnen hulpvragen ontstaan. Hierbij kan gedacht worden aan hulpvragen op 

gebied van leren, bewegen, communicatie, persoonlijke verzorging, sociaal-emotioneel functioneren, 

dagbesteding en vrije tijd, gezin en omgeving. Vanuit deze hulpvragen zullen de verschillende 

professionals samen met u en uw kind doelstellingen formuleren.

Welke zorg biedt het NAH-team?

Bij elke professional ligt de aandacht op meerdere gebieden.

De revalidatiearts stelt de revalidatiegeneeskundige diagnose en bepaalt het beleid op medisch 

vlak. Hij/zij is eindverantwoordelijke en coördinator van het NAH-team, dat de route van het 

revalidatietraject uitstippelt. Uw kind wordt tijdens de observatieperiode klinisch opgenomen 

op de Valkhorst. Op deze speciale afdeling garandeert en coördineert de verpleegkundige de 

24-uurs zorg. 

De verpleegkundige observeert het dagelijks functioneren van uw kind en maakt dit bespreek-

baar naar de overige betrokken disciplines. De Valkhorst biedt plaats aan in totaal 12 kinderen. 

Uw kind heeft een eigen slaapkamer of deelt een kamer met een ander kind. De woonkamer, 

keuken en het tuinterras worden gemeenschappelijk gebruikt. In de groep heerst een huiselijke 

sfeer, zodat uw kind zich snel thuis voelt. 

De neuropsycholoog brengt het cognitief functioneren in kaart en heeft aandacht voor het        

sociaal-emotioneel functioneren. Daarnaast geeft hij/zij adviezen en richtlijnen bij moeilijkheden 

op gebied van gedrag, aandacht en/of geheugen. 

De maatschappelijk werker brengt in een gesprek met u de draaglast, de draagkracht en het 

draagvlak van het gezin in kaart. Op basis van deze informatie wordt samen met u bepaald 

welke vorm van ondersteuning het beste bij u aansluit.  



De samenwerking en terugkoppeling naar het team is daarbij van essentieel belang. Neuropsycho-

loog en maatschappelijk werker verzorgen samen informatieverstrekking en ouderbegeleiding.

De fysiotherapeut(e) werkt met uw kind aan de grove motoriek en de conditie. 

De ergotherapeut(e) werkt met uw kind aan de fijne motoriek, zelfredzaamheid en cognitieve 

vaardigheden. Fysiotherapeut(e) en ergotherapeut(e) bekijken en adviseren mogelijke hulpmid-

delen en helpen bij de aanvraag.

De logopedist(e) werkt met uw kind aan stem, spraak, taal, communicatie en lezen. Daarnaast 

geeft hij/zij begeleiding en adviezen op gebied van mondmotoriek, eten en drinken. 

De leerkracht brengt het didactisch niveau in kaart en werkt met het kind aan didactische kennis 

en vaardigheden, zoals rekenen en taal. 

Wat houdt onze begeleiding in?

Bij aanmelding of opname van uw kind bij Adelante start er een klinische observatieperiode 

van ongeveer zes weken. Tijdens deze periode vindt er zorg, observatie, onderzoek en behandeling 

plaats om op alle gebieden een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw kind. Twee- 

wekelijks vindt er een multidisciplinair overleg plaats, geleid door de revalidatiearts. In het overleg 

worden alle bevindingen op een rij gezet en wordt de lijn voor de volgende twee weken uitgezet. 

Hierover krijgt u als ouders een terugkoppeling. Na zes weken heeft de revalidatiearts, maat-

schappelijk werker en eventueel neuropsycholoog een gesprek met u om de conclusies van de 

afgelopen periode te bespreken. Tevens wordt een advies uitgesproken en worden voorstellen 

gedaan voor de nabije toekomst. Dit kan inhouden dat de zorg voor het kind bij Adelante wordt 

voortgezet in de vorm van behandeling klinisch, dan wel poli- klinisch. In andere situaties kan er 

sprake zijn van een terugplaatsing naar het bekende milieu of een doorverwijzing. Bij voorzetting 

binnen Adelante volgt er aanvankelijk driemaandelijks een overleg met u en het team.
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Onderstestraat 29

6301 KA  Valkenburg a/d Geul

t 045 - 528 26 00

www.adelante-zorggroep.nl

 

ADELANTE

Adelante ondersteunt volwassenen 

en kinderen bij het herstel of het 

leren omgaan met de gevolgen 

van een ziekte, aangeboren 

aandoening of ongeval. Bij 

Adelante volwassenenrevalidatie 

en arbeidsreïntegratie kunt u 

terecht voor alle mogelijke vragen 

en behandelingen binnen de 

revalidatiegeneeskunde. Daarnaast 

richt de zorg van Adelante 

zich ook op kinderrevalidatie, 

speciaal onderwijs en wonen en 

audiologie en communicatie. In het 

kenniscentrum van Adelante wordt 

continu onderzoek verricht naar 

zorgvernieuwing en verbetering van 

behandelmethoden. Bij Adelante 

werken ruim 1100 professionals 

verspreid over diverse locaties in 

heel Limburg. Daarnaast is Adelante 

actief in de poliklinieken van 

ziekenhuizen en in de ambulante 

begeleiding.

Wie gaan dit samen met uw kind doen?

Het NAH-team is een multidisciplinair team dat gespecialiseerd 

is in het bieden van zorg voor deze bijzondere doelgroep. De 

kracht van het team ligt in de nauwe samenwerking tussen 

professionals van revalidatie, klinisch verblijf (Valkhorst) en 

onderwijs. De revalidatie wordt verzorgd door revalidatiearts, 

neuropsycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, 

ergotherapeut en logopedist. In het klinisch verblijf wordt 

uw kind verzorgd en begeleid door pedagogisch medewer-

kers, verzorgenden en (kinder-)verpleegkundigen. Onderwijs 

vindt naar vermogen van uw kind in eerste instantie één op 

één plaats. Dit wordt op basis van de mogelijkheden van uw 

kind uitgebreid naar onderwijs in de klas met leerkracht(en) en 

klassenassistent(en). 

Welke kosten zijn er aan verbonden?

De kosten van revalidatie en verblijf in de Valkhorst worden 

vergoed door de ziektekostenverzekering op basis van de  

indicatie “klinische revalidatiezorg”. Dit kan worden geïndiceerd 

door de revalidatiearts. 

Tegen een geringe vergoeding gebruik maken van de Ronald 

Mc Donald Kindervallei. Hier kunt u logeren en tevens kunt u 

hier verblijven als uw kind therapie heeft of slaapt.

Meer informatie/contact?

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen 

met het servicebureau van Adelante in Valkenburg a/d Geul. 

Het servicebureau is van maandag t/m vrijdag geopend van 

8.30 tot 17.00 uur en bereikbaar via 045-5282600.

Meer informatie over Adelante treft u aan op www.adelante-

zorggroep.nl


