Richting en Focus Hersenletsel Netwerk Noord 2021-2024
Missie
Wij zijn een netwerk van organisaties gespecialiseerd in hersenletsel en we willen de formele en informele hulpbronnen inzichtelijk, op maat en op (aaneen) sluitende wijze
inzetten voor mensen met hersenletsel en hun omgeving, afgestemd op ieders persoonlijke situatie om zo in eigen regie en vanuit eigen talenten het leven na hersenletsel weer
op te kunnen pakken.
Visie
We willen als netwerk elkaar kennen, elkaar weten te vinden en onze krachten bundelen. Het netwerk wil signaleren, faciliteren, stimuleren, verbinden, initiëren, innoveren,
uitdragen en delen:
• Duidelijk vindbaar en herkenbaar met één laagdrempelig loket.
• Borging Breinlijn, Regioteam en Hersenletselteam voor beantwoording van casuïstiek vragen.
• Bijdragen aan het Initiëren en faciliteren van oplossingen bij (organisatie- of stelsel overschrijdende) casuïstiek of ketenzorg.
• Het borgen van het Hersenletselteam voor het beantwoorden van casuïstiekvragen.
• Het geven van informatie, advies en voorlichting.
• Stimuleren en bevorderen van: (H)erkenning van hersenletsel, van integrale samenwerking in zorgketen in alle fasen van hersenletsel, inzet ervaringsdeskundigheid, goede
zorg en begeleiding in de zorgketen, het weer kunnen oppakken van het leven na hersenletsel, participatie en inclusie van mensen met hersenletsel.
• Verbinden en bundelen van onze krachten ook naar derden zoals zorgverzekeraars, gemeentes en 1e lijn.
• Uitdragen en delen van kennis vanuit de professionele kennis, ervaringskennis en onderzoek kennis.
• Signaleren van knelpunten, good-practices, innovaties en ontwikkelingen.

Convenantpartners
De Hoven
De Noorderbrug
Interzorg
Lentis
Martiniziekenhuis
MEE Groningen
MEE Drenthe
Trajectum
Treant zorggroep
TSN
UMCG:
- CvR Beatrixoord
- Neurologie
Vanboeijen
Visio
Zorggroep Groningen
Zorggroep Meander
Zonnehuisgroep Noord

Richting & Focus
Netwerk & Ketens

Breinlijn & Hersenletselteam

Innovatie & Ontwikkeling

Focus:
Kennis, kunde en ervaring delen, krachten
bundelen

Focus:
Ontwikkeling en uitrol Breinlijn, zichtbaar
en vindbaar

Focus:
Het blijven ontwikkelen, innoveren,
verbeteren op basis van inhoud.

Rol netwerk:
Onderhoud netwerk en ketens, faciliteren
om elkaar te leren kennen en samen te
werken

Rol netwerk:
Het geven van informatie, advies, en
voorlichting. Faciliteren en borgen
Hersenletselteam en
hersenletseldeskundigen. Casuïstiek &
thema bespreking. Dit betreft vaak
complexe, organisatie overstijgende
casuïstiek of thema’s.

Rol netwerk:
Initiëren, accorderen en voorleggen
convenantpartners. Streven naar concrete
resultaten. Afronden en overdragen.
Resultaat laten klinken.
THL kinderen en jongeren afronden en
afsluiten met een symposium. Thema
ervaringsdeskundigheid afronden en waar
mogelijk borgen bij convenantpartners.
Genoemde thema’s evaluatiegesprekken
convenantpartners prioriteren en initiëren.

Basis is het convenant, werken vanuit een
projectmatige aanpak, communicatie via
nieuwsbrieven, website etc
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