Begeleiding thuis

Begeleiding thuis voor mensen met hersenletsel
Na uw revalidatie of ziekenhuisopname is het belangrijk om
thuis weer een nieuwe balans te vinden. U wilt zo zelfstandig
mogelijk kunnen leven, er weer zijn voor de mensen om u
We bieden begeleiding thuis bij alleheen en meedoen in de maatschappij. Met begeleiding thuis
daagse zaken. Denk aan plannen, het
kijken we samen met u naar de vaardigheden die u daarvoor
aanbrengen van structuur, het ondernodig heeft en wat belangrijk voor u is. U bepaalt wat voor u
steunen bij financiën en administratie
het beste werkt.
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Begeleiding thuis via SGL is in heel Limburg mogelijk.
Kijk voor meer informatie op onze website.
www.sgl-zorg.nl
T. 045 - 800 0800
E zorgbemiddeling@sgl-zorg.nl

“Met de juiste
hulp en goede
tips, heb ik thuis
mijn draai weer
gevonden.”

