Informatie- & Adviespunt
Hersenletsel Zuidoost Brabant

Mensen met chronisch hersenletsel, hoe helpt u hen verder?

Als huisarts of specialist krijgt u cliënten of patiënten bij u aan uw bureau die
dagelijks problemen ervaren met het leven met hersenletsel. Mensen van wie
het revalidatietraject is afgerond, die hulp nodig hebben, maar niet weten waar
deze hulp gevonden kan worden. Het Informatie & Adviespunt Hersenletsel
kan dan helpen. Wij kennen de zorgaanbieders in de regio die kunnen helpen,
zodat de kwaliteit van leven verbetert. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
worden geholpen om weer zelfstandig te functioneren en bezig te zijn met
zinvolle activiteiten er zo weer echt deel uit te maken van de maatschappij.
De stappen die wij hanteren:
•W
 e nodigen degene met niet-aangeboren hersenletsel samen met zijn/haar
naasten uit voor een persoonlijk gesprek om hem/haar beter te leren
kennen. De vragen die er zijn worden op een rijtje gezet en er wordt gezocht
naar de best passende antwoorden en oplossingen.
• Vervolgens gaan we op zoek naar de mogelijkheden om de oplossingen te
verwezenlijken. Te denken aan professionele ondersteuning, lotgenotencontacten,
vrijwillige ondersteuning van ervaringsdeskundigen. Maar ook breder, aan
activiteiten zoals cursussen, workshops, etc.
• I n het netwerk is een actieve groep getrainde ervaringsdeskundigen die
ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld persoonlijke ondersteuning,
het initiëren en begeleiden van lotgenotengroepen.

Licht traumatisch hersenletsel

In het geval dat u cliënten of patiënten met licht traumatisch hersenletsel
verder wilt helpen kunt u meer verwijscriteria en -mogelijkheden vinden in de
app ‘Regio Transmurale Afspraken’ in Zuidoost Brabant (te vinden onder de
afkorting RTA ZOB). Deze informatiebron is speciaal ontwikkeld voor licht
traumatisch hersenletsel.
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