Voorlichting
en advies

Voorlichting en advies over hersenletsel

Na hersenletsel staat uw wereld en die van uw naasten vaak
op z’n kop. Er zijn soms zoveel vragen en onduidelijkheden
dat u door de bomen het bos niet meer ziet. We helpen u (en
We bieden begeleiding thuis bij alleuw naasten) graag met informatie en advies. Zodat u samen
daagse zaken. Denk aan plannen, het
met ons de juiste keuzes kunt maken om verder te komen.
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Cursussen en workshops
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We organiseren cursussen over thema’s rondom hersenletsel.
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Bijeenkomsten voor lotgenoten
Ervaringen uitwisselen met mensen die in hetzelfde
schuitje zitten kan veel steun en begrip geven. Daarom
organiseren we regelmatig bijeenkomsten voor lotgenoten
en voor naasten.
www.sgl-zorg.nl
T. 045 - 800 0800
E zorgbemiddeling@sgl-zorg.nl

“Ik kan met
mijn vragen
en zorgen bij
SGL terecht.”

