
Breinlijn gepresenteerd, netwerk volop in beweging 
 
Op 28 juni werd in het Turfschip in Etten-Leur tijdens een werkconferentie de Breinlijn 
gepresenteerd. Op 1 oktober wordt een gratis online loket gelanceerd (breinlijn.nl) waar 
iedereen op een laagdrempelige manier terecht kan met vragen over hersenletsel. De 
bijeenkomst werd goed bezocht. Zo’n 170 aanwezigen (waaronder getroffenen, 
mantelzorgers, professionals, vrijwilligers, managers en beleidsmakers in de zorg en 
hulpverleners) maakten kennis met de mogelijkheden van de Breinlijn. De Breinlijn wordt 
een gratis hulpdienst die zowel telefonisch als online bereikbaar is, bemand door 
gespecialiseerde zorgverleners, Nicole Bovens, Irene Gouman, Sandra Marijnes. 
 
Met Breinlijn worden mensen op weg geholpen met vragen zoals: “Waar kan ik sporten als ik 
een hersenletsel heb? Hoe kan ik thuis gezinsondersteuning krijgen in mijn gemeente?”  
 
Een goede dienst begint met een goed netwerk 
 
De focus ligt in eerste instantie op West-Brabant. De Breinlijn werkt pas goed als het 
netwerk van alle betrokkenen, zowel aan de patiëntkant als aan professionals en 
gemeentelijke instanties elkaar weten te vinden. 
Hier is naamsbekendheid voor nodig en om dit te creëren is het van belang om een goed 
netwerk te hebben. Dit doel stond dan ook centraal tijdens de werkconferentie. Door middel 
van presentaties en workshops werd aandacht besteed aan hoe je gezamenlijk aan een goed 
netwerk bouwt. Als iedereen actief wordt, creëer je gezamenlijk een groot platform. Er werd 
direct actie ondernomen. Zo werden LinkedIn profielen aangemaakt en geüpdatet en zijn 
zogenoemde ‘Breinhelden’ aangesteld, dit zijn ambassadeurs van de Breinlijn die extra 
aandacht vragen voor mensen met een hersenletsel. 
 
De beschikbare sociale mediakanalen worden zo effectief mogelijk benut om iedereen 
bekend te maken met het platform. Op de dag zelf werd via Twitter en Facebook al direct 
een groot bereik gerealiseerd, dit ontging ook het ministerie van volksgezondheid niet. 
 
Tot 1 oktober: bouwen en betrekken 
 
Er is in Etten-Leur een mooie start gemaakt, er zijn goede contacten gelegd en 
(online)gegevens uitgewisseld. Vanaf hier wordt verder gebouwd aan het vergroten van de 
bekendheid van de Breinlijn. De bezoekers van de conferentie zijn alvast enthousiast en 
gemotiveerd hieraan bij te dragen.  
Ter ondersteuning van de presentatie is informatiemateriaal ontwikkeld. Zo is een ‘Breinheld 
spelcomputer’ ontworpen waarop het Breinheldspel staat en aanvullende informatie over 
hersenletsel en het netwerk. In het bijzondere educatieve project ‘BREINHELD’, bestemd 
voor basisschoolleerlingen over hersenletsel en techniek, gaan leerlingen zelf het 
bouwpakket voor een coole ‘Breinheld spelcomputer’ in elkaar zetten. Deze spelcomputer 
zal daarna aan huisartsenpraktijken worden aangeboden als presentatiemiddel. Alles om 
bekendheid te krijgen, de voedingsbodem voor een succesvolle introductie en goede 
werking van de Breinlijn.  
 



De Breinlijn is een initiatief van de samenwerkende zorginstellingen in het netwerk voor 
mensen met hersenletsel. In de komende periode zullen nog meer zorginstellingen benaderd 
worden om deel te nemen aan het initiatief om het netwerk verder sluitend te maken. 
 

 
 
 
 


