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Geachte heer/mevrouw,
Graag nodigen we u uit voor de scholing over het stroomdiagram ‘Denk aan
Hersenletsel’ op dinsdag 16 april 2019 in Sittard. De inloop (met broodjes en soep)
start om 17.30 uur. Van 18.00 uur tot 19.30 uur vindt de scholing plaats.
Hersenletsel sneller opsporen
Speciaal voor huisartsen en praktijkondersteuners hebben het Expertisecentrum
Hersenletsel Limburg, Maastricht University en SGL een stroomdiagram ‘Denk aan
Hersenletsel’ ontwikkeld. Deze tool helpt om hersenletsel en de mogelijke gevolgen
daarvan te onderkennen als een patiënt of diens naaste met ‘vage klachten’ bij de
huisarts komt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er vaak niet wordt gedacht aan
hersenletsel als het om neurologisch licht letsel gaat of als het letsel langer geleden
is ontstaan.
Gratis scholing
De scholing wordt verzorgd door prof. dr. Caroline van Heugten (Maastricht
University en het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg) en drs. Nicole Sillekens
(behandelaar SGL). In deze gratis scholing laten we aan de hand van casuïstiek
zien hoe het stroomdiagram ‘Denk aan hersenletsel’ kan worden gebruikt.
De scholing is in eerste instantie bedoeld voor praktijkondersteuners, maar
huisartsen zijn uiteraard ook van harte welkom. Tijdens de scholing ontvangt u een
geplastificeerde versie van het stroomdiagram.

Aanmelden en locatie
Graag zien we uw aanmelding tegemoet via mailadres mtimmermans@sgl-zorg.nl.
Er is plaats voor 60 deelnemers, dus meldt u snel aan.
De scholing vindt plaats in Activiteitencentrum Sittard van SGL, Wielewaalstraat 1
te Sittard.
Graag tot ziens op dinsdag 16 april aanstaande.
Met vriendelijke groet,

Prof. Dr. Caroline van Heugten (Maastricht University en Expertisecentrum
Hersenletsel Limburg)
Mevrouw Rianne Cuppen (Directeur Zorg en Beleid SGL)
Drs. Nicole Sillekens (Behandelaar SGL)
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