
Een tweede thuis
Verpleegkundige kinderdagopvang Kerkrade

 Het kan voorkomen dat uw zoon of dochter (tijdelijke) intensieve medische

specialistische verpleegkundige zorg nodig heeft. Adelante Contigo medische kindzorg

biedt deze ondersteuning in Kerkrade. Een tweede thuis voor kinderen waar ook

broertjes en zusjes en natuurlijk ouders welkom zijn. Adelante helpt de kinderen en

hun omgeving vooruit: door te zorgen en door zorg uit handen te nemen.



OVER ADELANTE
Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met 
de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1250 professionals, medewerkers en 
vrĳ willigers verlenen die zorg vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken 
van een aantal ziekenhuizen. Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en 
spraakproblemen, speciaal onderwĳ s, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie. Adelante richt zich niet op 
de beperking maar op de mogelĳ kheden om door te kunnen gaan. Ons motto: haal het beste uit jezelf! 

www.adelante-zorggroep.nl

Een kind kan naar Adelante Contigo verwezen worden als de behandeling in het ziekenhuis
beëindigd is, maar er nog wel intensieve medische zorg nodig is. Dit kan bijvoorbeeld bij 24-uurs
monitoring, zuurstof toediening of thuisbeademing, moeilijk instelbare epilepsie, stofwisselings-
ziekte, (ernstige) hartafwijkingen of (ontregelde) diabetes zijn, waarbij een kind permanent
verpleegkundig toezicht nodig heeft of zorg in de nabijheid.
 
Verpleegkundige kinderdagopvang (Kerkrade) Kinderen van 0 tot 4 jaar die overdag medische
zorg en opvang nodig hebben, kunnen terecht bij Adelante Contigo in Kerkrade. Hier bieden wij uw
zoon/dochter de medische zorg en kan hij/zij met andere kinderen spelen, leren en zich verder
ontwikkelen. Alle behandelingen en therapieën worden in het dagprogramma uitgevoerd. ‘s Avonds
gaat uw zoon of dochter gewoon naar huis. Kinderen met een lichte zorgvraag kunnen eveneens
terecht bij de verpleegkundige dagopvang van Adelante Contigo. Adelante Contigo maakt het
verschil als uw kindje nét dat beetje extra zorg, individuele aandacht en stimulering nodig heeft om
zich beter te kunnen ontwikkelen. Plusopvang is er bijvoorbeeld voor kinderen met een
ontwikkelingsachterstand, voedingsprobleem en/of sondevoeding, kinderen die gekatheteriseerd
moeten worden, medicatie toegediend moeten krijgen of prikkelgevoelig zijn.
 
Het zorgteam De zorg binnen Adelante Contigo is in handen van een team gespecialiseerde
(kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. Zij werken nauw samen met de
kinderartsen en specialisten vanuit de ziekenhuizen, maar ook met het revalidatiecentrum en de
mytylschool van Adelante in Valkenburg a/d Geul. Ook kan er bij een indicatie therapie (fysio, ergo,
logo) vanuit de eerstelijnszorg worden georganiseerd. Voor een goede begeleiding van het kind is de
hulp en ondersteuning van ouders en overige gezinsleden onmisbaar.  
 
Verwijzing Kinderen kunnen via de (kinder)arts of een andere specialist in het ziekenhuis
doorverwezen worden naar Adelante Contigo voor ‘medische kindzorg’. Ouders die hun kind thuis
verzorgen, kunnen in overleg met de (huis)arts ook rechtstreeks contact opnemen met Adelante. 
 
Meer informatie/contact Neem contact op met het servicebureau van Adelante in Valkenburg a/d
Geul (geopend van ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur en bereikbaar via 045-5282600). Meer
informatie over Adelante treft u aan op www.adelante-zorggroep.nl
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