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Missie
Wij zijn een netwerk van organisaties gespecialiseerd in hersenletsel en willen dat de hulpbronnen voor mensen met hersenletsel en hun omgeving zichtbaar, adequaat, toegankelijk en
bereikbaar zijn, afgestemd op ieders persoonlijke situatie. Zodat de mensen met hersenletsel het leven weer kunnen oppakken na hun hersenletsel.

Visie
•
•
•
•

Met behulp van de kennis en ervaring van de hersenletsel-getroffenen en hun naasten en met inzet van ervaringsdeskundigen, naast de professionals, ondersteunen in het opnieuw
vormgeven (in eigen regie) van het leven na hersenletsel, met name in de chronische fase.
Met behulp van de kennis en ervaring van de hersenletsel-getroffenen en hun naasten en met inzet van ervaringsdeskundigen, versterken van het netwerk gericht op de schakels in het
zorgtraject, met name in de overgang naar de chronische fase.
Het Hersenletsel Netwerk Noord slaat een brug tussen zorg en welzijn en laat getroffenen met hersenletsel, hun cliëntsysteem en hulpverleners op slimme en efficiënte wijze(n)
samenwerken om de regievoering, zelfredzaamheid en (maatschappelijke en zo mogelijk economische) participatie te optimaliseren.
Het Hersenletsel Netwerk Noord faciliteert goede samenwerking en aansluiting van het netwerk in de regio op basis van de vraag van cliënten, inzet van ervaringsdeskundigen en een heldere
werkwijze. Dat betekent dat er één laagdrempelig loket met daarachter samenwerking van alle belanghebbenden

Convenantpartners
De Hoven
De Noorderbrug
Interzorg
Lentis
Martiniziekenhuis
MEE Groningen
MEE Drenthe
Trajectum
Treant zorggroep
TSN
UMCG:
- Centrum voor Revalidatie

Netwerk-Elementen
AIH (Advies, Informatie
Thema’s:
Hersenletsel) + voorlichting

Zorgstandaarden en
richtlijnen
Focus:
Ontsluiten kennis en kunde,
verbinding, zichtbaar, adequaat,
toegankelijk & bereikbaar.
• CVA
• THL volwassenen
• THL kinderen

Beatrixoord
- Neurologie

Vanboeijen
Visio
Zorggroep Groningen
Zorggroep Meander
Zonnehuisgroep Noord

Focus:
Het geven van informatie, advies,
voorlichting, presentaties en
workshops:
• Zichtbaar & vindbaar voor een
ieder die een vraag heeft over
hersenletsel
• Het goed kunnen
beantwoorden van de vragen
die binnenkomen
• De Hersenletselconsulenten
worden ondersteund door het
Hersenletselteam
• Kennisdeling/verspreiding
((h)erkenning van)
hersenletsel bij derden.

Innovatie & Ontwikkeling

Focus:
Inclusie en Participatie. Thema’s:

Focus:
Het blijven ontwikkelen, het blijven
verbeteren.

•
•
•
•
•

Signaleren, aansluiting en verbinding
met innovatie, onderzoek en
ontwikkeling:

Zorg
Werk
Wonen
Onderwijs
Ervaringsdeskundigheid

“levensloop abonnement”
Rondom een thema kan een
werkgroep worden samengesteld

•
•
•
•

Home & Place making
Hersenletsel Alliantie
IWP
etc

Bijeenkomsten vinden plaats op
uitnodiging van Hersenletsel
Netwerk Noord

Ambitie

Werkwijze

Communicatie & Kennisdeling

Professioneel, themagericht NAH-netwerk in de drie
noordelijke provincies

Convenant als basis. Projectmatig, met stuurgroep,
projectgroepen, themagroepen, projectleider,
ketencoördinator en ondersteuning.

Themabijeenkomsten, jaarlijks symposium, nieuwsbrief, website

