Voucherhouders erkennen Hersenletselcentra die
voldoen aan de onderstaande leidende principes.

Deze Hersenletselcentra


mogen het logo Hersenletselcentrum voeren,



krijgen

de

beschikking

over

een

eigen

sub

pagina

op

de

website:

kunnen deelnemen aan landelijke intervisiebijeenkomsten en activiteiten voor

informatie

www.hersenletselcentrum.com en


uitwisseling en deskundigheidsbevordering.

Doelstellingen van het Hersenletselcentrum.
Een Hersenletselcentrum is een geformaliseerd regionaal samenwerkingsverband dat een vrij
toegankelijk loket en een mix van functionele behandeling, begeleiding én welzijn organiseert om
de zelfredzaamheid en participatie van mensen met hersenletsel en hun naasten te versterken.

Kritische succesfactoren van het Hersenletselcentrum met keurmerk:


Hersenletselcentra (HLC) zijn expertisecentra op het gebied van NAH gevormd vanuit een
samenwerkingsverband

van

vertegenwoordiging

een

van

minimaal
(NAH)

zes

verschillende

patiëntenvereniging,

organisaties:

specialistische

met

revalidatie,

geriatrische revalidatie, een aanbieder betrokken bij chronische zorg, thuiszorg- of
welzijnsorganisatie en informele zorg betrokken bij de doelgroep NAH . (Hersenletselcentra
worden opgericht onder coördinatie van het regionale Hersenletselnetwerk in samenwerking
met het Hersenletselteam, de regionale patiëntenorganisatie(s), samenwerkende regionale
zorgaanbieders en lokale welzijnsorganisaties)


De neutraliteit van de loketfunctie is geborgd d.w.z. medewerkers werkzaam bij het loket
niet gebonden zijn tot feitelijke toeleiding aan zorg en dienstverlening. De hulpvrager krijgt
mogelijkheden en keuzes aangereikt.



Deelname aan activiteiten van het Hersenletselcentrum geeft geen enkele verplichting tot
enig lidmaatschap.



Het Hersenletselcentrum biedt een mix van behandeling, begeleiding, ondersteuning en
welzijn waarbij het werken in coherente groepen aantoonbaar wordt gefaciliteerd.
Medewerkers, vrijwilligers en deelnemers (de doelgroep) zijn aantoonbaar betrokken bij het
initiëren, organiseren en evalueren van het gedifferentieerde aanbod van meerdere
activiteiten per kwartaal. Hierbij kan ook het cliëntsysteem blijvend een beroep doen op een
Hersenletselcentrum.



Binnen het HLC is een Klankbordgroep van minimaal vijf Ervaringsdeskundigen actief, die
het bestuur, medewerkers en vrijwilligers adviseert ten aanzien van het beleid en opkomt
voor de belangen van de doelgroep. Dit is formeel vastgelegd in een jaarplan en
jaarverslag, waar de inzet en inhoudelijke opbrengst aantoonbaar geconcretiseerd worden.
De Klankbordgroep werkt onder verantwoordelijkheid van een ‘neutrale’ organisatie of de
regionale patiëntenvereniging(en), die een van de samenwerkingspartners zijn.



Elk regionaal HLC neemt minimaal twee keer per jaar een dagdeel deel aan landelijke
intervisie bijeenkomsten om expertise en best practices te delen.

