
Drie vragen voor Jeanine Brink (NVLF) 

1. Waarom lever jij een bijdrage aan dit project 

Als logopedisten zijn we van grote waarde voor personen met hersenletsel. Hersenletsel heeft 

vaak een grote invloed op het dagelijks leven van zowel de persoon met hersenletsel als de 

directe omgeving. Als logopedisten geven we vaak de “stem” terug aan de persoon met 

hersenletsel, maar daarnaast zorgen we ervoor dat de persoon met hersenletsel weer kunnen 

participeren in alle daagse activiteiten zoals bijvoorbeeld gezamenlijk veilig kunnen eten en 

drinken. Hierbij is een goede doorstroming vanuit de tweede naar de eerste lijn is noodzakelijk. 

In het werkveld zijn er meerdere initiatieven waarbij verschillende beroepsgroepen betrokken 

zijn, maar dit project is extra bijzonder omdat de beroepsverenigingen van de logopedisten, 

fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maar ook de revalidatieartsen met elkaar aan de tekentafel 

zitten. Op deze manier kunnen we een project opleveren waarin alle belangen goed 

vertegenwoordigd zijn, maar wat vooral ook gedragen wordt door het werkveld.  

  

2. Wat verwacht jij dat de te ontwikkelen handreiking de patiënten en therapeuten op gaat 

leveren? 

Ten eerste een concrete beschrijving van wat er nodig is voor de goede zorg voor personen met 

hersenletsel. Uiteraard daarnaast ook inzicht in de behandelmogelijkheden van de andere 

behandelaren. We verwachten dat we met de handreiking ‘Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel’ 

dichtbij de persoon met hersenletsel de juiste zorg op de juiste plek kunnen leveren. We geven 

de gehele beroepspraktijk die betrokken is bij de zorg rondom deze groep cliënten concrete 

handvatten om de zorg vorm te geven.  

 

3. Wat zou je collega logopedisten mee willen geven over dit project?  

Een goede samenwerking is steeds noodzakelijker en met de handreiking ‘Eerstelijns 

Herstelzorg Hersenletsel’ weten zorgprofessionals nog beter wat ieders expertise is en kunnen 

zij makkelijker met elkaar in contact komen en samenwerken. Uiteraard zijn er een aantal 

voorwaarden om hieraan te kunnen voldoen. Als NVLF werken we elke dag aan verschillende 

projecten om de voorwaarden hiervoor te creëren. Hieronder valt onder andere de noodzaak 

om regionaal goed georganiseerd te zijn, waar we paramedisch breed mee bezig zijn. Maar denk 

hierbij ook aan een eenvoudige digitale gegevensuitwisseling tussen paramedici in de eerste lijn 

en goede onderbouwde richtlijnen. De NVLF is dit jaar gestart met de herziening van de Richtlijn 

Afasie. Kortom, er wordt elke dag gebouwd door de vereniging en zijn leden om de zorg rondom 

o.a. deze cliënten zo goed mogelijk vorm te geven en de samenwerking binnen alle lijnen van 

zorg te optimaliseren.  

 


