Dienstverlening
SGL

Doelgroepen:
Niet-aangeboren hersenletsel
CVA
Parkinson
Ongevallen (traumatisch hersenletsel)
MS en Spierziekten
Meningitis
Hartstilstand
Hersentumor
Huntington

Overig
Epilepsie
Dementie

Andere lichamelijke beperkingen
Ernstige hartklachten
Reuma
Dwarslaesie
Amputatie
Volledig blind of slechtziend
Doof of slechthorend
Zuurstoftekort bij geboorte
Spina Bifida

Dienstverlening

Hoe komen cliënten bij SGL terecht?

Wij bieden onze diensten aan in de hele provincie Limburg.

De verwijzer, cliënt of naaste, kan contact opnemen
met onze zorgbemiddelaars. Zij kunnen informatie
verstrekken over de dienstverlening en tevens eventuele
vragen beantwoorden over de benodigde indicatie.
Meer informatie is ook terug te vinden op onze website.

		Begeleiding thuis
Ambulante begeleiding thuis met als doel het creëren van
structuur en bevorderen en/of handhaven van zelfstandigheid en eigen regie.
		Dagbesteding
Structuur bieden en werken aan individuele doelstellingen
door middel van activiteiten (educatief, creatief, sportief)
en (aangepaste) werkzaamheden. Ook arbeidsmatige
dagbesteding (bijvoorbeeld produceren artikelen, drukwerk,
groenwerkzaamheden, zorgboerderij). Speciale programma’s
voor mensen met beginnende dementie, afasie of
niet-aangeboren hersenletsel met psychiatrische of
gedragsproblematiek en jongeren met een beperking.

Signaleringslijst niet-aangeboren
hersenletsel op achterzijde.

		Behandeling
Diverse vormen van behandeling, zowel individueel als in
een groep, gericht op de doelgroepen van SGL. Onder andere
afasie, verlies, verwerking en verandering, energiemanagement, balans in huis en rouwverwerking.
		Wonen
Begeleiding, verzorging en/of verpleging in een woonbege
leidingscentrum met eigen en centrale, volledig aangepaste,
voorzieningen. Zo zelfstandig mogelijk wonen met directe
beschikbaarheid van begeleiding en verzorging.

VRAGEN EN ADVIES
046 - 4203807 of 0800 - 745 0 745
of kijk op www.sgl-zorg.nl.

Ik le e f
m a x im a a l!

Vragenlijst

De vragen kennen drie
antwoordmogelijkheden:

(gebaseerd op de vragenlijst van Vilans)

om problemen ten gevolge van niet-aangeboren
hersenletsel te signaleren
		1.
			

Moeite om nieuwe informatie te onthouden
Vraag:		 ” Vergeet u vaak snel wat er net tegen u gezegd is?”

		2.
			

Moeite om informatie van langer geleden te onthouden, vergeetachtig
Vraag:		 ” Bent u vergeetachtig geworden? Vergeet u wel eens afspraken?”

Ja,
het is
hinderlijk

Ja,
maar het
is niet
hinderlijk

Nee

Verder wordt aange
geven met een letter
wie heeft geantwoord.
c = mening cliënt
n = mening naaste
i = mening interviewer

		3. Moeite met het plannen en/of organiseren van dingen en het oplossen van problemen
			
Vraag:		 ”Heeft u moeite met het plannen of regelen van dagelijkse activiteiten of
				
		 werkzaamheden of het oplossen van alledaagse problemen?”
		4.
			

Moeite met flexibiliteit
Vraag: “ Heeft u moeite om te wisselen tussen taken?”

		5.
			

Moeite om twee dingen tegelijk te doen
Vraag: ” Vindt u het moeilijk om twee dingen tegelijk te doen?”

		6.
			

Moeite om de aandacht vast te houden
Vraag: ” Kunt u zich goed concentreren?”

		7. Moeite om alles bij te houden
			
Vraag:		 ” Heeft u het gevoel dat alles te snel gaat, bijvoorbeeld tv?
						 Bent u langzamer geworden in uw manier van werken?”
		8.
			

Moeite met het leren van nieuwe vaardigheden
Vraag: “Heeft u moeite met het leren van iets nieuws?”

9.
			

Moeite om taal te begrijpen of zich uit te drukken
Vraag:		 “Heeft u moeite met praten of met het begrijpen van anderen?”

10. Moeite met oriëntatie in tijd, plaats of persoon
			
Vraag:		 “Vergist u zich vaak in de tijd of hoe lang iets duurt?
						 Raakt u de weg kwijt of weet u niet meer met wie u praat?”
11. Sneller geïrriteerd, prikkelbaar
			
Vraag:		 ”Bent u sneller geïrriteerd, meer prikkelbaar?”
12. Ontremd, heeft moeite met controle van gedrag
			
Vraag:		 “Heeft u soms het gevoel dat de rem eraf is?”
13. Sneller en vaker moe
			
Vraag:		 “Bent u vaker en sneller moe?”
14. Beperkt in zijn inzicht in eigen functioneren
			
Vraag: “Vinden anderen dat u uzelf onderschat of overschat?”
15. Meer op zichzelf gericht, minder sociale contacten
			
Vraag: “Bent u nu meer op uzelf gericht? Heeft u minder sociale contacten?”
16. Sneller emotioneel, of juist koeler geworden
			
Vraag: “Huilt u sneller, bent u sneller ontroerd?
					 Of bent u juist minder snel emotioneel, koeler geworden?”
17. Somber, neerslachtig, depressief
			
Vraag: “Voelt u zich vaak somber of neerslachtig?”
18. Angstig
			
Vraag: “Bent u angstiger geworden?”
19. Apathisch, heeft moeite om zelf initiatieven te nemen
			
Vraag:		 ”Blijven er dingen liggen?”
20. Vraag: ”Zijn er andere problemen die nu niet aan de orde zijn gekomen?”

In de downloadversie van de vragenlijst (www.vilans.nl/nah) staan ook veel
tips/handreikingen voor de cliënt en zijn omgeving.
Belangenorganisaties: CVA vereniging (www.cva-vereniging.nl), Cerebraal (www.cerebraal.nl), Afasie Vereniging Nederland (www.afasie.nl),
Hersenstichting (www.hersenstichting.nl), SHON (www.stichtinghersenletselorganisaties.nl), CG (www.cg-raad.nl)

