
Terugblik kick off Breinlijn 9 december 2020
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Na 2 jaar intensieve samenwerking tussen de 16 hersenletselteams (verenigd in Stichting LOHL) 
is het op 9 december zover: Breinlijn heeft een landelijke dekking! 
Hiermee wordt passende zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel vindbaarder en laagdrempeliger. 
Door het grote animo voor deze bijeenkomst, was het door een technische beperking helaas niet voor alle 350 deelnemers mogelijk om bij het 
gezamenlijke programma aan te sluiten. Excuses voor dit ongemak. In deze terugblik zijn de opnames en presentaties terug te vinden.

1. Theo van Uum – Directie Langdurige Zorg 

(VWS)
Bekijk in deze video wat het belang van Breinlijn is volgens Theo 

van Uum, directeur langdurige zorg bij het ministerie van 

Volksgezondheid Welzijn en Sport. “Breinlijn is meer dan dat ene 

telefoonnummer. (…) Door meer netwerkvorming en verbeterde 

informatievoorziening wordt het eenvoudiger gemaakt om 

de weg naar goede zorg te vinden. Breinlijn loopt hierin 

Voorop ten opzichte van andere kwetsbare doelgroepen.”

2. Breinlijn: Aanleiding & toelichting

Peter Brouwers, voorzitter stichting Landelijk Overleg 

Hersenletsel (LOHL), geeft een toelichting op de aanleiding, 

doel en doelgroep van het innovatieproject. Bovendien worden 

de landelijke en regionale verbindingen duidelijk. Bekijk de 

video!

3. Tijdlijn, resultaten & eerste ervaringen

Mark van Duin, landelijk projectteam Breinlijn, geeft een overzicht 

van waar het project vandaan komt, welke resultaten bereikt zijn 

en wat er nog in de toekomst ligt voor Breinlijn.

4. Margôt Ros - Toren C

Bekijk hier de sketch waarin Margôt

Ros speciaal in de huid van een 

nieuw typetje kruipt voor Breinlijn. 

Margôt liep zelf hersenletsel op 

tijdens een voorstelling.

Meer informatie & 

naslag
• www.breinlijn.nl

• https://www.breinlijn.nl/over-

breinlijn/

• https://www.breinlijn.nl/regio-s/

• https://www.breinlijn.nl/berichte

n-downloads/

• Breinlijn op Youtube

• Facebook

Presentaties & 

verdiepinssessies
De presentaties van het 

gezamenlijk programma en 

de verdiepingssessies zijn 

via deze link te downloaden.

Achteraf nog input? Stuur je 

bericht naar info@breinlijn.nl
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