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Het Netwerk van Hersenletsel Professionals in Noord-Nederland

WELKOM BIJ 
HERSENLETSEL NETWERK NOORD
Hersenletsel Netwerk Noord is een regionaal netwerk van professionals en 
ervaringsdeskundigen gespecialiseerd in hersenletsel. 

Met zo’n 70 direct betrokken professionals en ervaringsdeskundigen vanuit 
16 noordelijke zorgorganisaties werken we samen aan diverse thema’s, met 
als focus: 
• Breinlijn 
• CVA-Zorgketen(s) 
• Traumatisch Hersenletsel 
• Ervaringsdeskundigheid



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 pakken.



Convenantpartners
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STUURGROEP:
▪ Annemieke Weijling, bestuur | manager zorg en bedrijfsvoering UMCG 

Centrum voor Revalidatie, voorzitter

▪ Inge Pesch, directeur Lentis/Dignis

▪ Coen van Delden, Bestuur ‘s Heeren Loo-De Noorderbrug

▪ Joke Slagter, Manager advies, behandeling en consultatie VanBoeijen

▪ Karin Weening, Bestuurder MEE Noord

▪ Treant Zorggroep (nog nader in te vullen)

Projectleider: Monique Vos, 
moniquevos@hersenletselnetwerknoord.nl 

mailto:moniquevos@hersenletselnetwerknoord.n


Samenwerking met oa: 
▪Hanzehogeschool Groningen

▪Revalidatie Friesland

▪OLZ Noord

▪ School Lyndensteyn

▪Cedin

▪ Steunpunt onderwijs Noord

▪UWV Groningen / UWV Drenthe 

▪CVA-zorgketen Groningen

▪De Hoofdzaak



HEDEN: Heroriëntatie
in drukke en bijzondere tijden:  

+

HLT

Innovatie
& 

Ontwikkeling 

Focus op: 

Netwerk &

Ketens

Rol:
• Initiëren
• Faciliteren
• Verbinden (op inhoud)
• Loslaten

Motto: Samen leidt tot meer 





TOEKOMST: er Toe doen
• ALS NETWERK, ALS ORGANISATIE, ALS JEZELF

• VANUIT INHOUD

• PRAAT MEE

• DOE MEE

• NETWERK MEE

• DUS…………….

Samen leidt tot meer….

….. Fijn 

dat jij er bij 

bent…



Jullie ideeën zijn altijd welkom



In ontwikkeling:

• Themabijeenkomsten voor onze doelgroepen

• Op basis van managementinformatie Breinlijn

• In samenwerking met Breinlijn regioteam Friesland

Vraag: 

Aan welke thema’s 
hebben jullie behoefte? 



Samen maken we 
onze noordelijke ambities waar.

REGIOTEAM VAN 



BREINLIJN TOEGELICHT

WELKOM

Tel: 085-225 02 44 www.breinlijn.nl

http://www.breinlijn.nl/




Video Margot Ros – Toren C

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ceQ9t8YQq5Q

Wat is jullie vraag?

https://www.youtube.com/watch?v=ceQ9t8YQq5Q


Eén landelijke toegangspoort voor alle vragen over hersenletsel

Tel: 085-225 02 44 www.breinlijn.nl

Hersenletseldeskundigen: 

Margreet Bakker
Aleida Hepping

Team van 
zorgprofessionals

http://www.breinlijn.nl/


Tel: 085-225 02 44 www.breinlijn.nl

HERSENLETSELDESKUNDIGEN
&

HERSENLETSELTEAM

De Hersenletseldeskundige
Heb je een vraag over hersenletsel? Bel of mail met Breinlijn. De hersenletseldeskundige geeft informatie en 
advies, en verwijst je naar passende zorg en ondersteuning. Heeft zij geen pasklaar antwoord, dan wordt zij 
bijgestaan door het Hersenletselteam.

Het Hersenletselteam
Het Hersenletselteam is een team van professionals uit Groningen en Drenthe. Het team bestaat uit 
revalidatieartsen, neurologen, verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, hersenletseldeskundigen, 
specialisten ouderengeneeskunde en ervaringsdeskundigen.

http://www.breinlijn.nl/


DE VRAGEN

• Welke vragen komen er binnen?
Dit varieert per maand. Maar doorgaans worden de meeste vragen geteld over behandelmogelijkheden 
1e lijn, diagnostiek, behandelmogelijkheden 2e lijn, ambulante begeleiding en woonmogelijkheden.

• Wie stelt ze?
30-50% van de vragen worden gesteld door professionals, tot 35% door naasten, en tot 30% door degene 
met hersenletsel zelf. 

• Wie beantwoordt ze?
Binnen onze regio wordt ongeveer 1/3 van de vragen voorgelegd aan het Hersenletselteam 
voor advies. De overige vragen worden direct door de Hersenletseldeskundige beantwoord. 



Tel: 085-225 02 44 www.breinlijn.nl
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Monique Vos

http://www.breinlijn.nl/


Tel: 085-225 02 44 www.breinlijn.nl

https://www.youtube.com/watch?v=h-HXsxRcjhk

Breinlijn video

http://www.breinlijn.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=h-HXsxRcjhk


REGIOTEAM VAN 

Margreet Bakker, Aleida Hepping en Monique Vos



Samen maken we 
onze noordelijke ambities waar.

Dank jullie wel!


