“Samen werken aan
ondersteuning voor mensen
met hersenletsel.”

Algemene
informatie
Verwijzers

“Problematiek
bij hersenletsel
is heel breed.”
Samen met andere kennispartners
ontwikkelden wij het stroomschema
‘Denk aan hersenletsel’.
Lees meer hierover op
www.sgl-zorg.nl/verwijzers

Wij gaan
verder
Bent u als verwijzer op zoek naar
de juiste zorg en ondersteuning
voor mensen met hersenletsel of
treft u klachten aan die kunnen
duiden op hersenletsel? Wij staan
voor u klaar. U kunt patiënten
met neurologische aandoeningen,
en/of lichamelijke of zintuiglijke
beperkingen als gevolg van
hersenletsel die in de chronische
fase zitten, naar ons verwijzen.

Onze diensten:
Behandeling
(o.a. Hersenz en Afasie)
Begeleiding thuis
Dagbesteding
Wonen
Logeren
Ook bieden we ondersteuning voor
naasten.
Spoor hersenletsel sneller op
Uit onderzoek blijkt dat vaak niet wordt
gedacht aan hersenletsel als het om
neurologisch licht letsel gaat of als het
letsel langer geleden ontstaan is. Voor
huisartsen en praktijkondersteuners is
er een handig stroomschema voor het
opsporen van hersenletsel bij ’vage
klachten’. Dit stroomschema is ontwikkeld door het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg, Maastricht University
en SGL. U vindt dit schema op
www.sgl-zorg.nl/verwijzers.

Wij begeleiden en ondersteunen mensen met (niet-aangeboren) hersenletsel,
eventueel met neurologische aandoeningen of lichamelijke- of zintuiglijke
beperkingen als gevolg daarvan.
Doorverwijzen
SGL is aangesloten op Zorgdomein.
Hiermee kunt u een patiënt snel en
eenvoudig verwijzen voor een van
onze diensten. Uiteraard kunt u een
cliënt ook via de telefoon of mail naar
ons verwijzen. Neem hiervoor contact
op met onze zorgbemiddelaars. Wij
kunnen u ook ondersteunen u bij een
CIZ-indicatieaanvraag. Indien
gewenst begeleiden wij de cliënt in
het Wmo-traject bij de gemeente.
Wij bieden ook scholing aan
U kunt deelnemen aan onze scholing en
bijscholing. Bijvoorbeeld over nieuwe
ontwikkelingen, onderzoeken of zorg-

innovaties op het gebied van hersenletsel. Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten, cursussen en workshops voor
huisartsen en praktijkondersteuners.
Wij ondersteunen u
Wij helpen u met het vinden van de
juiste zorg en ondersteuning voor
mensen met hersenletsel. Wij sluiten
desgewenst aan bij MDO’s, RTO’s en
zijn partner in de CVA-ketens. Wij
kijken graag mee met uw casus en
kunnen u advies geven vanuit onze
jarenlange expertise. Als uw cliënt
bij ons in zorg komt, kunt u erop
vertrouwen dat hij in goede handen
is. En we houden u op de hoogte van
de vorderingen en resultaten.

Voor wie is SGL?
SGL helpt mensen met hersenletsel om
een zo zelfstandig mogelijk leven
te leiden. Wij bieden ook specifieke
ondersteuning voor naasten. SGL heeft
locaties in heel Limburg en biedt ook
begeleiding thuis.
Hoe komt u bij SGL terecht?
Heeft u interesse in onze mogelijkheden,
heeft u vragen of behoefte aan overleg?
Neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u advies of
zorgbemiddeling nodig?
Neem dan contact op met onze
afdeling Zorgbemiddeling.
Algemeen telefoonnummer:
045 - 800 0800
E-mailadres:
zorgbemiddeling@sgl-zorg.nl

Bekijk de website voor meer informatie.
www.sgl-zorg.nl

Contact
045 - 800 0800
info@sgl-zorg.nl

Postadres
Postbus 5036
6130 PA Sittard

