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Inleiding
De afgelopen twee jaar zijn 150 cliënten met hersenletsel en hun naasten ondersteund door 
een casemanager hersenletsel en heeft bij 30 casussen consultatie plaatsgevonden. De 
casemanager hersenletsel is een nieuwe rol, die een oplossing moet bieden voor mensen die 
in dusdanige complexiteit zijn beland dat de reguliere cliëntondersteuning hier onvoldoende 
antwoord op heeft. De casemanager volgt de vraag en het tempo van de cliënt en de 
naasten, en werkt nauw samen met betrokken zorgprofessionals en hulpverleners. Hij heeft 
geen belang maar stelt alle belang in goede zorg en ondersteuning voor de persoon met 
hersenletsel en zijn naasten.

De pilot Casemanager Hersenletsel is onderdeel van het programma Volwaardig leven 
dat valt onder het Ministerie van VWS en doorloopt t/m 2022. In de zomer van 2021 voert 
bureau AEF een verkenning uit naar de borging van vier van de vijf pilots gespecialiseerde 
cliëntondersteuning. Dit eindrapport is bedoeld als input voor deze verkenning. U vindt hierin 
een samenvatting van de uitkomsten van verschillende onderzoeken naar de waarde van de 
casemanager hersenletsel:

• Opbrengsten van een jaar Casemanager Hersenletsel (Casemanager Hersenletsel, 
Hogeschool Windesheim, Maastricht University, november 2020)

• Maatschappelijke Businesscase Casemanager Hersenletsel  
(Dock4& Organisatieadvies in zorg, oktober 2020)

• Ondersteuning-op-maat-voor-mensen-met-een-beperking-en-hun-naasten (DSP, 
januari 2021)

• Casemanagement Hersenletsel. Rapportage narratieve evaluatie en aanbevelingen 
voor borging (4vitae, juni 2021)

• Case management after acquired brain injury compared to care as usual: study 
protocol for a 2-year pragmatic randomized controlled superiority trial with two 
parallel groups. Trials. (Maastricht University, 2020)

Hugo de Jonge (links) met met ervaringsdeskundige casemanager Frank Willem Hogervorst

https://casemanagerhersenletsel.nl/sites/default/files/media/files/2022/De-opbrengsten-van-een-jaar-Casemanager-Hersenletsel-1-oktober-2020.pdf
https://casemanagerhersenletsel.nl/sites/default/files/media/files/2022/De-opbrengsten-van-een-jaar-Casemanager-Hersenletsel-1-oktober-2020.pdf
https://casemanagerhersenletsel.nl/sites/default/files/media/files/2022/MBC-Casemanagement-Hersenletsel-1-oktober-2020.pdf
https://casemanagerhersenletsel.nl/sites/default/files/media/files/2022/MBC-Casemanagement-Hersenletsel-1-oktober-2020.pdf
https://www.dsp-groep.nl/wp-content/uploads/16LH-Ondersteuning-op-maat-voor-mensen-met-een-beperking-en-hun-naasten-DSP-2021-1.pdf
https://www.dsp-groep.nl/wp-content/uploads/16LH-Ondersteuning-op-maat-voor-mensen-met-een-beperking-en-hun-naasten-DSP-2021-1.pdf
https://casemanagerhersenletsel.nl/sites/default/files/media/files/2022/Rapport-Narratieve-evaluatie-Casemanager-Hersenletsel-4vitae-10-juli-2021-1.pdf
https://casemanagerhersenletsel.nl/sites/default/files/media/files/2022/Rapport-Narratieve-evaluatie-Casemanager-Hersenletsel-4vitae-10-juli-2021-1.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33203462/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33203462/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33203462/


4

Conclusie
De gespecialiseerde cliëntondersteuning heeft grote meerwaarde voor mensen met 
hersenletsel, hun naasten en zorgprofessionals. Cliënten en naasten zijn zeer tevreden 
en ervaren weer hoop en perspectief dankzij deze ondersteuning. Ook verwijzers en 
samenwerkingspartners zijn positief, vooral over de rol van verbinder en informeel 
regisseur van de casemanager hersenletsel. 
De inzet van deze gespecialiseerde cliëntondersteuning bespaart zorgkosten en 
maatschappelijke kosten. Casemanagement hersenletsel draagt bovendien bij aan het 
verbeteren van de regionale samenwerking en aan innovatie van de zorg voor mensen 
met hersenletsel.
De bestede uren van een casemanager zijn gemiddeld 74 uur per casus over 16 
maanden, wat neerkomt op 4,3 uur per maand. Meestal gaat na 12 tot 18 maanden 
de waakvlamfase in. De totale kosten zijn minder dan 9.000 euro per casus, terwijl de 
besparing kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

Het lerende netwerk van gespecialiseerde casemanagers hersenletsel staat klaar om 
ook in de toekomst vastgelopen cliënten en naasten en de betrokken zorgprofessionals 
te ondersteunen en om bij te dragen aan structurele verbeteringen in de zorg en 
ondersteuning voor mensen met hersenletsel. Hun rol is duidelijk, de werkwijze staat, 
het netwerk draait op volle toeren.
Dit er nodig is om casemanagement hersenletsel succesvol voort te zetten:
1. Onafhankelijke landelijke organisatie en expertiseontwikkeling
2. Landelijke uitrol, voortbouwend op wat er al succesvol wordt ingezet
3. De ruimte om te doen wat nodig is, levensbreed en langdurig, in samenwerking met 

reguliere cliëntondersteuners en andere professionals
4. Financiering tot 1.000 casussen per jaar, in te zetten waar de nood het hoogte is

“Vastlopen blijkt in de praktijk een monster met 
vele gezichten. Er blijkt sprake van vastlopen 

in zichzelf, in de relatie, bij het deelnamen 
aan de maatschappij, in de bureaucratie, door 

onbegrip van anderen.” 
(4vitae)
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Conclusie

“Als je hersenletsel oploopt, worden jij en je 
naasten als het ware gedropt in een pikdonker 
oerwoud vol bedreigingen. Vind dan maar eens 

de weg, zonder elkaar kwijt te raken.”
 (ervaringsdeskundige)

Verder met hersenletsel
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1. Cliënten en naasten

1.1   Aanmeldingen
Tussen 1 juli 2019 en 1 juli 2021 hebben 150 casussen een 
casemanager hersenletsel gekregen. Daarvan worden er 
125 actief ondersteund, 47 casussen staan inmiddels op de 
waakvlam en 8 cliënten zijn overleden. Daarnaast heeft de 
casemanager in 30 casussen en consultatieve rol gespeeld.
Aanmeldingen komen van verschillende verwijzers, 
zoals Hersenletselteams, reguliere cliëntondersteuners, 
CVA-nazorgverpleegkundigen, huisartsen, 
transferverpleegkundigen in het ziekenhuis, maatschappelijk 
werkers in revalidatie-instellingen, eerstelijns zorgverleners, 
wijkteams, verpleeghuis, gehandicaptenzorg, arbeidsre-
integratie of onderwijs. Regelmatig melden mensen zichzelf 
aan of vinden ze de casemanager hersenletsel via via. Ook 
het team complexe zorgvragen van VWS verwijst naar de 
casemanager hersenletsel.

1.2  Hulpvragen
De casemanager komt in beeld in ‘vastgelopen situaties’, waarbij zowel persoonlijke factoren 
als omgevingsactoren een rol spelen. Kenmerkende symptomen zijn psychische problemen, 
verminderde kwaliteit van leven, afgenomen participatie, verslechterde relatie met partner 
en kinderen, overbelasting van mantelzorgers en wantrouwen in instanties. Regelmatig is 
er sprake van comorbiditeit. De situatie is complex doordat de gevolgen van hersenletsel 
uitwerken op alle levensgebieden. Vaak is er sprake van een ‘kluwen van verstrengelde 
problemen’. In feite is er geen complexe zorgvraag, maar een vraag om hulp bij het omgaan 
met complexiteit. Als die hulp er niet is, loopt men vast.

Voorbeelden van hulpvragen
 ∞ Een man met ernstig hersenletsel verblijft al ruim een jaar in een separeerruimte omdat het 

de enige prikkelarme ruimte is die de zorgaanbieder heeft. De kinderen kunnen het niet 
meer aan hun vader te bezoeken in de mensonterende situatie. 

 ∞ Een vader met hersenletsel in een gezin met opgroeiende kinderen, zit er ‘volledig 
doorheen’. Er is enorm onbegrip naar elkaar. Kinderen krijgen jeugdhulp en moeder zit ziek 
thuis.

 ∞ Een zus voelt zich een ‘een roepende in de woestijn’. Haar broer is uit zijn appartement 
gezet met een schuld van duizenden euro’s en verblijft nu bij het Leger des Heils terwijl ze 
al enige jaren huisarts en andere medici duidelijk probeert te maken dat er écht wat mis is 
met hem.

 ∞ Een verpleeghuis weet zich geen raad met de verbale woede-uitbarstingen van een vrouw 
met hersenletsel, die door de situatie een doodswens heeft. Het leidt tot ziekteverzuim op 
de afdeling. Haar partner is ten einde raad. 

 ∞ Een echtpaar belandt in een nare vechtscheiding door de gedragsveranderingen bij de 
vader na frontaalkwabletsel. Hij is (fysiek) agressief waardoor de vrouw posttraumatische 
stressklachten heeft en behandeld moet worden. Ook de kinderen leiden onder de situatie.

 ∞ Een man met hersenletsel zorgt voor ernstige overlast in zijn woonomgeving en is vervuild. 
Zijn kinderen hebben het contact met hem verbroken vanwege zijn gedrag. Hij heeft 
behandeling en een woonplek met deskundige begeleiding nodig, maar de gemeente 
krijgt dit niet voor elkaar.

 ∞ Een gezin dat zich volledig heeft aangepast aan moeder met hersenletsel. De tv kan niet 
meer aan, er mag maar één lamp aan, geen geluid, geen vriendjes te spelen, niet naar 
ouderavonden, geen vakantie. Het hele gezin lijdt onder de beperkingen van de moeder.  
 
 

Cijfers 1 juli 2021

• 150 casussen 
• 95 actief
• 47 waakvlam
• 8 overleden
• 30 consultatievragen
• 26 casemanagers
• 4 teams (Flevoland, Utrecht, 

Overijssel, Jeugd)
• 60 casussen geïncludeerd in 

wetenschappelijk onderzoek
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Lee#ijden cliënten

0

10

20

30

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22

4

23

33

39

32

15

10

2

Aantal cliënten in een lee#ijdscategorie

Oorzaken hersenletsel

8

7

6

5

4

3

2

1

0 25 50 75 100

Aantal cliënten per diagnose

1

1.3  Kenmerken doelgroep
Uit de evaluaties blijkt dat de variëteit in de doelgroep hoog is, bijvoorbeeld als het gaat om 
sociale situatie, dagbesteding en andere hulpverleners. Tegelijkertijd zien we een patroon van 
sociale vereenzaming, verminderde draagkracht en hoge draaglast en financiële problemen. 
Veel cliënten wonen thuis met een partner, een ouder of kinderen. Een deel woont alleen 
of in een zorginstelling. Vaak is er sprake van afhankelijkheid van anderen en van (enige) 
vereenzaming. Een grote groep zit thuis en heeft niets omhanden. Anderen werken, gaan 
naar dagbesteding of school, of zijn nog bezig met revalideren. Het merendeel van de 
cliënten en naasten konden de situatie niet goed meer aan en voelden zich overbelast. 

Cliënten hebben alle leeftijden, waarbij de categorie 40-70 jaar goed gevuld is. De oorzaken 
van het hersenletsel verschillen, met CVA als meest voorkomende oorzaak (ruim 50%).

Leeftijden

Oorzaken hersenletsel 

In 10% van de casussen wordt alleen de naaste ondersteund, meestal omdat de cliënt geen 
ziekte-inzicht heeft. In 15% van de casussen wordt alleen de cliënt ondersteund. In 75% 
van de gevallen wordt dus zowel de persoon met hersenletsel als één of meer naasten 
ondersteund. Dat is niet verwonderlijk gezien de impact van hersenletsel op het hele 
gezinssysteem.



8

2. Rol van de casemanager

2.1  Achtergrond en opleiding
Een casemanager hersenletsel kan verschillende opleidingsachtergronden hebben. Alle 
casemanager hebben ruime ervaring met mensen met hersenletsel en in het hersenletselveld. 
Het team is bewust zeer gevarieerd samengesteld qua disciplines en functies, vanuit 
verschillende organisaties (eerste lijn, sociaal domein, reguliere cliëntondersteuning, 
arbeidsre-integratie, revalidatiezorg, verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg). Veelvuldig 
intercollegiaal contact zorgt voor een effectief lerend netwerk. 
Alle casemanagers vervullen deze rol altijd naast hun reguliere baan. Dit zorgt voor 
interessante kruisbestuiving. Het draagt bovendien bij aan regionale netwerkontwikkeling. 
Drie casemanagers zijn ervaringsdeskundig.

Casemanager: Ik vind het geweldig om deel uit te maken van een team. We kunnen 
zoveel van elkaar leren omdat we zo’n gemêleerde groep zijn. Als ik ergens niets van 
weet, heb ik altijd iemand die ik kan bellen. 

Casemanager: Tijdens het oefenen in de werkplaats merkte ik dat mijn collega en ik 
heel verschillende startvragen stelden. Daardoor zag ik mijn eigen witte vlekken. Dat 
verbreedde mijn blik. 

DSP: Casemanagers werken in een lerend netwerk. Zij worden getraind op 
competenties en lerend vermogen door intercollegiale kennisuitwisseling, intervisie en 
coaching. Dit geeft de benodigde mentale ondersteuning aan de ondersteuners zelf 
en het versterkt tegelijkertijd de kennisontwikkeling en het innovatief handelen. 

4vitae:  Casemanagers vormen een netwerkorganisatie, waarbij men deelt, uitwisselt 
en leert. Dit vraagt een continue investering in de coaching en begeleiding van het 
team en van de individuele casemanagers zodat zij groeien in deze rol. 
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2.2  Kenmerken
De casemanager hersenletsel werkt vanuit een vrije en onafhankelijke rol. Voor cliënt en 
naasten en de bij hen betrokken hulpverleners is hij een vast aanspreekpunt en stabiele 
factor. De casemanager begint altijd met luisteren en verbinding maken. Hij werkt aanvullend 
op en samen met de reguliere zorg en ondersteuning. Kunnen omgaan met complexiteit is 
belangrijk. De casemanager schakelt tussen ‘poten in de klei’ en helicopterview, tussen de 
casus, het netwerk en de ‘systeemwereld’ (instanties, beleid en regelgeving). Hij heeft een 
verbindende regierol, als spin in het web. Reflecteren, leren, verbeteren en innoveren in en 
met het netwerk zijn onderdeel van het werk.
Door regelmatig in de helicopterview te gaan, kan hij steeds de juiste positie kiezen en het 
goede doen. Bovenstaande afbeelding geeft de belangrijkste activiteiten weer: op het niveau 
van de casus luisteren en begrijpen, steunen en stimuleren, overzicht creëren, adviseren 
en organiseren, op het niveau van het netwerk hersenletseluitleg geven, samenwerken, 
verbinden, nieuwe oplossingen creëren en overdragen.

helicopterviewCasemanager hersenletsel
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2.3  Lerend netwerk
De professionele identiteit van de casemanager hersenletsel is méér dan een optelsom van 
competenties. Cruciaal is de open opstelling, en durven niet-weten, het zoeken, maar ook 
het doelgericht doorzetten om ergens te komen. Vertragen en versnellen, op geleide van 
de situatie. Dit vraagt een enorme sensitiviteit voor de belangen en mogelijkheden van alle 
betrokkenen. Reflectie en coaching zijn noodzakelijk gebleken om hierin een weg te vinden. 
De casemanagers worden intensief begeleid door de teamcoördinatoren, via landelijke 
en regionale bijeenkomsten, intervisie en individueel contact. De casemanagers schrijven 
frequent in hun logboek wat ze meemaken, wat hen boeide, wat ze lastig vonden en wat 
ze leerden. De teamcoördinatoren spelen hierop in. Zo leren ze van elkaar en groeien ze 
individueel en als lerend netwerk. 

Interessant is welke interventies de casemanagers inzetten. In volgorde van het vaakst 
voorkomend:
 ∞ Gebruikte zijn of haar professionele vaardigheden
 ∞ Maakte gebruik van persoonlijke werkervaring of levenservaring
 ∞ Kennis, informatie, gereedschap. Gaf uitleg. Reikte folders, boeken, websites of filmpjes 

aan. Gebruikte speelgoed of andere materialen.
 ∞ Maakte gebruik van zijn of haar unieke eigenschappen of talenten

Alleen het ‘toepassen van vuistregels’ werd nauwelijks gedaan. Door het lerende netwerk 
van casemanagers hersenletsel ook na afloop van de pilot te continueren kunnen dit soort 
vuistregels kunnen gaan ontstaan. 

2.4  Intensiteit en duur van de ondersteuning 
De casemanagers besteden circa 75% van hun tijd aan het ondersteunen van casussen en 
25% aan scholing, intervisie, werkbegeleiding en collegiale consultatie. In het eerste jaar is 
meer tijd besteed aan intervisie en samen leren, via landelijke en regionale werkplaatsen, 
aangezien de rol van casemanager nog ontwikkeld moest worden. Vanaf medio 2020 was 
25% indirecte tijd voldoende, ook omdat overleg toen digitaal plaatsvond vanwege Covid.

De tijdsbesteding verschilt sterk per casus en per maand. Soms vraagt een casus per maand 
25 uur, soms nog geen uur. De gemiddelde tijdsbesteding per maand per casus is 4,4 uur, 
geregistreerd over een periode van 12-18 maanden (looptijd casussen verschilt). 
De totale tijdsinvestering per casus varieert tot nu toe van 1 uur (consultatie) tot 225 uur over 
een periode van 12-18 maanden.
De casemanager werkt gemiddeld per casus dus minder uren dan verwacht bij de start van 
de pilot. Toen werd uitgegaan van 12 uur per casus per maand, dus 3 uur per week. Tot nu 
toe is dit ‘slechts’ 4,4 uur per casus per maand. Dat is verrassend; intensieve en effectieve 
bemoeienis hoeft dus niet heel veel tijd te kosten.

Het was in korte tijd duidelijk dat de casemanagers 
hersenletsel precies doorhadden wat er speelde. 
Hun professionaliteit druipt ervan af. Dat geeft

vertrouwen.
 (naaste)
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In totaal is gemiddeld 74 uur per casus besteed voordat de waakvlamfase inging. Daardoor 
zijn de kosten van de inzet van de casemanager lager dan verwacht. Een tijdsbesteding van 
74 uur directe tijd komt inclusief indirecte tijd (overhead) neer op nog geen 9.000 euro per 
casus, terwijl de besparing kan oplopen tot tienduizenden euro’s per cliënt per jaar.

Gemiddeld aantal uren per casus per maand

Variatie in het totaal aantal uren per casus
(bij 36 casussen die langer dan 12 maanden liepen)

( over een periode van 12-16 maanden)

Dit levert het volgende beeld op van de gemiddelde uren per maand per casus (op 
basis van casussen die 12 maanden of langer lopen).
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3. Ervaringen en resultaten

3.1  Ervaringen cliënten en naasten
Mensen met hersenletsel en hun naasten zijn zeer tevreden over de inzet van de 
casemanager hersenletsel en geven de ondersteuning gemiddeld het cijfer 8. 
Ze ervaren meer kwaliteit van leven dan voordat ze een casemanager hadden. Ze hebben 
weer hoop, vertrouwen en perspectief en het gevoel er niet meer alleen voor te staan. 
Cliënten en naasten waarderen de manier van werken door de casemanager. Ze voelen zich 
gehoord, erkend en gesteund. 
Het doet mensen goed als hun casemanager meegaat naar gesprekken met derden en ze 
bereiken zo veel meer want ‘de casemanager kent de wegen’. Voor mensen zelf is dat soms 
frustrerend: Waarom lukt het de casemanager wel? 

Cliënten en naasten waarderen het dat hun casemanager verstand van hersenletsel heeft 
en ‘het echt snapt’. Dat helpt in het opbouwen van een vertrouwensrelatie en in het durven 
zetten van stappen naar persoonlijk herstel. Ook het goed regelen van praktische zaken is 
van grote waarde. 
De betrokkenen noemen als belangrijke meerwaarde dat de casemanager met alle 
betrokkenen praat, dus niet alleen met de cliënt, maar óók met naasten en hulpverleners.

Vormen van ondersteuning (percentages)
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Naaste: Onze inmiddels volwassen dochter heeft al jaren hersenletsel. Er zijn 
meerdere specialisten bij haar betrokken geweest. Toch liepen we overal tegenaan. 
Ik heb heel veel zelf uitgezocht, beslissingen genomen, school ging niet meer, 
hulpmiddelen en dagbesteding gezocht, gesprekken met artsen... En dan gaat het 
weer een beetje slechter met haar... weer denken en Googlen... weer iets gevonden... 
tot het weer wat slechter gaat... en zo door, al die jaren.
En toen was daar de casemanager hersenletsel. Ze herkende het verhaal, stelde de 
juiste vragen, sterkte mij in mijn zoektocht wat vertrouwen gaf. Ze nam regeldingen 
over, wat rust in mijn hoofd gaf. Ik hoefde niet meer alles zelf te doen, er was hulp die 
het ook allemaal begreep. Heel fijn!
De zoektocht is niet ten einde, maar het feit dat de casemanager hersenletsel met 
je meedenkt en ook vraagt of je het als ouder/gezin nog trekt is heel erg prettig. Het 
uitgebreide netwerk van de casemanager is ook fijn. De lijntjes zijn kort, wat snel 
werkt.

Cliënt: Een luisterend oor! Ik hoef mezelf bij haar niet te verdedigen, ik hoef het niet 
uit te leggen.

Naaste: De casemanager heeft zich goed opgesteld. Bespreken, vinger aan de pols 
houden, dingen regelen. Vragen stellen, alternatieven voorleggen. Bereikbaar zijn. Dat 
was wat ik nodig had. Ik voelde me gesteund in m’n zoektocht. 

Naaste: Ze heeft contact opgenomen met de gemeente. Ik zag erg op tegen een 
keukentafelgesprek met mijn moeder. Ze heeft totaal geen ziekte-inzicht. De 
casemanager heeft het voortouw genomen en het wijkteam ingelicht. Daarna heb ik 
alleen een gesprek gehad en het was superfijn om te merken dat de mevrouw van het 
wijkteam wist wat er speelde.

Cliënt: De hersendames hebben me bij bezoeken aan instanties geflankeerd en mijn 
situatie bijzonder goed aangevuld. Ik kan best vertellen hoe het me gaat, maar zij 
hebben de context naar voren gehaald. Dat is essentieel omdat het aangeeft hoe 
zwaar de belasting voor mij is. 

Cliënt: Ik wist niet dat ik hieruit kon komen. Tot voor kort stond ik eigenlijk altijd in een 
‘dwangstand’. Nu komt er ontspanning en inzicht in het verschil tussen wie ik zelf ben, 
wat opgelegd is en waar het naartoe kan gaan. 

Naaste: Voor mijn partner met hersenletsel heeft de casemanager een 
ervaringsdeskundige mannelijke buddy geregeld, wat een grote hulpvraag van mij als 
naaste was.

Cliënt: Ik ben erg dankbaar dat ik een casemanager heb. Dit heeft me praktisch en 
mentaal erg geholpen, iets wat ik in mijn eentje nooit had gekund. Ook erg fijn dat dit 
gratis is (hoe stom dit ook klinkt), met mijn lage inkomsten door mijn beperking zou ik 
dit niet kunnen betalen. 

DSP: De ondersteuning wordt gezien als een zeer welkome steun die ervoor zorgt 
dat cliënten en naasten zich ontlast voelen en wordt sterk door hen gewaardeerd. 
Veel van de bevraagde cliënten geven aan dat zij baat hebben bij de ondersteuning. 
Misschien wel het belangrijkste resultaat is dat cliënten beter passende zorg en 
ondersteuning ontvangen. 
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3.2  Behaalde resultaten 
De inzet van de casemanager hersenletsel levert naast begrip en erkenning ook concrete 
resultaten op, zowel op sociaal-emotioneel als op praktisch gebied: een diagnose, een 
plan richting werk, een afspraak met een medisch specialist, een uitslag, een uitkering, 
een indicatie, ondersteuning die geregeld wordt. Cliënten krijgen (sneller) passende zorg. 
Cliënten en naasten ervaren weer hoop, perspectief en vertrouwen. Ze voelen zich beter, 
krijgen weer grip op hun leven en komen toe aan verwerking. 
Naasten worden ontlast van zorg- en regelzaken en hebben meer begrip voor het 
hersenletsel.
De casemanager zorgt voor samenhang in wat hulpverleners en instanties doen. Hij gaat mee 
naar gesprekken en geeft uitleg over hersenletsel waardoor de kennis bij anderen toeneemt. 
Dit versterkt de samenwerking tussen professionals onderling. 
Onderzoeksbureau DSP stelt dat de ondersteuning ervoor zorgt dat problemen zich niet 
verder opstapelen, verergeren of zelfs minder omvangrijk worden. Dat maakt ook verschil 
voor de toekomst. De behaalde resultaten werken langdurige door op de persoonlijke situatie 
van alle betrokkenen, op alle levensdomeinen en voor alle gezinsleden.

Voorbeelden van resultaten:
 ∞ Er is rust door de diagnose. 
 ∞ Ik zie nu dat ik me beter kan voelen. 
 ∞ Er is een last van mijn schouders. Ik sta er niet meer alleen voor. Dat vind ik zo fijn. 
 ∞ Er ligt nu een concreet plan richting werk. 
 ∞ Voor het eerst waren er mensen die op alle vlakken meedachten. Alles is met elkaar 

verweven: je privéleven, school, werk. Ze bieden het hele pakket. Dat hadden we van 
tevoren niet kunnen bedenken. Ik ben zo dankbaar. 

 ∞ Mijn dochter heeft het leven weer omarmd en ik kom nu toe aan mijn eigen verwerking. 
 ∞ Doordat ik me door de casemanager hersenletsel gehoord voelde en serieus voelde 

genomen, ervaarde ik de ruimte om toe te geven dat het niet meer ging. Dan kun je terug 
naar de basis en vandaaruit weer verder bouwen.

 ∞ Ik ga starten met revalideren en er ligt nu een NPO. 
 ∞ Ik hoef niet meer te vechten. Het vechten tegen het ongeloof is slopend. Rechtszaken, 

gedoe met een leerplichtambtenaar, ruzie met docenten en zelfs de neuroloog. Vooral de 
medische wereld…. Ze deden voortdurend of we gek waren. 

 ∞ Er is nu perspectief op Wlz-zorg, volledig pakket thuis. 
 ∞ Ik weet nu beter waar ik aan toe bent. Niet doordat de communicatie vanuit de ggz 

verbeterd is, maar doordat de casemanager hierin ondersteunt. Ik zie ook dat ik hier zelf 
ook debet aan ben, ik trek me terug doordat ik het vertrouwen in de ggz heb verloren. 

 ∞ De casemanager hersenletsel heeft overal lijntjes waardoor dingen sneller gaan, 
bijvoorbeeld het vinden van een psychiater. 

Partnerbegeleiding en aandacht voor het gezin is 
heel belangrijk, juist omdat die zo worden vergeten 

in de gebruikelijke zorg
 (naaste)
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3.3  Samenwerken en leren van elkaar
Steeds vaker werken casemanagers hersenletsel nauw samen met de reguliere zorg en wordt 
er van elkaar geleerd. Dit draagt in grote mate bij aan meer begrip en passender zorg bij 
hersenletsel.
Vaak is er al veel gebeurd wanneer de casemanager betrokken. Daarom begint de 
casemanager met luisteren. Aansluitend onderzoekt hij wat er al gebeurd en gedaan is, welke 
keuzes er zijn gemaakt, waarom het niet werkt, enzovoort. Bijna altijd wordt dan duidelijk 
dat het misging doordat er onvoldoende expertise was op het herkennen en duiden van de 
gevolgen van hersenletsel. 
De casemanager geeft andere professionals vaak ‘hersenletseluitleg’. Hij legt uit, licht 
toe, geeft informatiemateriaal en beantwoordt vragen. Het effect is dat er meer wordt 
samengewerkt én dat samenwerkingspartners hersenletsel voortaan eerder zullen 
(h)herkennen.

Professional VSO: Het gesprek met de casemanager hersenletsel werd al snel in de 
breedte getrokken. Waar loop je als betrokken professional tegenaan, waar ouders, 
welke ondersteuning is noodzakelijk, ook intern? Het was een open gesprek, waarbij 
ik voortdurend het idee had dat er sprake was van wederzijds leren; de casemanager 
kreeg inzichten in hoe het bij ons gaat, aan welke noodzakelijke veranderingen 
gedacht wordt en wat daarvoor nodig is. Tegelijk werden daarbij ook de grenzen 
besproken. […] 
Het kind en de rest van het gezin, veelal volop in rouw en verwerking, worden in hun 
meest kwetsbare periode geconfronteerd met zo veel moeilijkheden, procedures en 
instellingen. Keer op keer “gevechten” aangaan, uitleggen, teleurstellingen verwerken 
is echt teveel gevraagd en er ontstaat daardoor een immense druk op het gehele 
systeem. Wanneer het project casemanager hersenletsel op dit terrein kan zorgen 
voor inzichten (ook bij VWS), stroomlijnen en ondersteuning, zou dit enorm helpend 
zijn voor kind en betrokkenen. 

Cliënt: De casemanager is ook mee geweest naar het gesprek met de neuroloog. Ik 
heb de neuroloog verteld dat ik me niet gehoord voelde. Dat heb ik durven zeggen 
doordat de casemanager hersenletsel erbij was. Je bent toch afhankelijk van zo 
iemand. Het was een goed gesprek. De casemanager hersenletsel en de neuroloog 
hebben mailadressen uitgewisseld, voor toekomstige patiënten van de neuroloog.  

Revalidatiearts: Er waren veel zorgverleners betrokken bij deze jongeman. Iedereen 
wilde het beste voor hem, maar voor jongere (en familie) was de investering soms fors 
om steeds voor behandeling naar het ziekenhuis of revalidatiecentrum te komen, dat 
kost veel energie. Uiteindelijk kwam er een casemanager die de brug vormde tussen 
zorg (met minder expertise over hersenletsel) die thuis kon begeleiden en is besproken 
dat er maar een paar afspraken in het ziekenhuis zouden plaatsvinden in bijzijn van de 
casemanager en dat de casemanager daarna zorg zou dragen voor een goed vervolg 
met zorg thuis. Dit scheelt de jongeman veel energie en voelde voor hem beter. 
Ouders en jongere voelden zich erg gehoord door de casemanager. Als revalidatiearts 
was ik erg blij met de betrokkenheid en brugfunctie van de casemanager hersenletsel 
in deze. Hierdoor acht ik de kans van slagen van deze behandelperiode groter dan de 
vorige 2 keer. En dat is erg belangrijk voor deze jongeman van 18 jaar. 
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3.4  Opschalen bij NAH+
Bij het project Casemanager Hersenletsel is afgelopen jaar een tiental aanmeldingen gedaan 
van cliënten die als gevolg van hersenletsel fors probleemgedrag laten zien, zogenaamde 
NAH+ cliënten. Vaak was wel duidelijk wat er nodig was, maar lukte het de betrokken niet 
om dit te realiseren. Als ‘informeel regisseur’ kan de casemanager hersenletsel in die situaties 
opschalen en partijen bij elkaar brengen. In die gesprekken gaat de casemanager op zoek 
naar alle ‘hobbels’ en ‘ja maar-en’. Zo nodig bespreekt de casemanager dit weer met andere 
partijen die kunnen bijdragen aan de gewenste oplossing. 

Hier volgt een korte beschrijving van enkele momenten uit NAH+ casussen.

 ∞ Een man met ernstig probleemgedrag verbleef meer dan een jaar in een separeerruimte, 
zonder uitzicht op verbetering. Er was zelfs sprake van fysieke verslechtering. Behandeling 
in een gespecialiseerde GGZ-instelling en een goede vervolgplek kwamen niet van 
de grond terwijl men wel vond dat dit de beste passende route was. De casemanager 
hersenletsel heeft toen met verschillende aanbieders uit GGZ en gehandicaptenzorg 
overkoepelende afspraken gemaakt over plaatsing en uitplaatsing. De man is uiteindelijk 
opgenomen en behandeld, met goed resultaat. Speciaal voor hem is een nieuwe 
woonplek met intensieve zorg gecreëerd in zijn eigen woonplaats, dichtbij zijn familie. Het 
gaat nu goed met hem, hij heeft weer kwaliteit van leven. 

 ∞ Een vrouw verbleef in een verpleeghuis waar het team helemaal vastgelopen was, ondanks 
bemoeienis van het CCE en advies vanuit een gespecialiseerde GGZ-organisatie. De vrouw 
zelf en haar man waren diep ongelukkig met de situatie. Samen met dit verpleeghuis, het 
zorgkantoor, de GGZ en een in NAH+ gespecialiseerde aanbieder is een overplaatsing naar 
de gespecialiseerd verpleeghuis gerealiseerd. Daar gaat het beter. 

 ∞ Vanuit het bijzonder zorgteam van de gemeente werd de casemanager hersenletsel bij 
een man betrokken die op het punt stond uit zijn huis te worden gezet. Er was al heel veel 
hulp ingezet, maar meneer liep altijd weg, ontkende alles en hoefde geen zorg. Ook was 
hij in afwachting van zijn strafzaak vanwege zijn gedrag, een gevolg van zijn hersenletsel. 
De casemanager hersenletsel heeft als onafhankelijk regisseur met alle partijen overlegd 
om tot een betere oplossing te komen dan tijdelijk verblijf in de gevangenis, namelijk 
behandeling in een gespecialiseerde kliniek. Met het gezamenlijke doel voor ogen is de 
casemanager bij de rechtszaak als NAH-expert gehoord door de rechter. Uiteindelijk vond 
er opname in de ggz plaats, via de Wvggz. In de praktijk ging meneer vrijwillig samen met 
de zijn vaste begeleider en zijn casemanager naar de kliniek gebracht. De werkwijze daar 
bleek goed aan te sluiten. Meneer zelf was blij met de opname.  

Inmiddels wordt samengewerkt met het Doelgroepexpertisenetwerk NAH+, dat in 
ontwikkeling is als één van de tien laag-volume-hoog-complexe doelgroepen waarvoor 
het ministerie van VWS de opzet van expertisecentra ondersteunt. De NAH+ casussen in 
de pilot zijn exemplarisch voor de problemen die deze cliënten en hun naasten ervaren bij 
het zoeken van een goede plek voor wonen en/of behandeling, dichtbij hun naasten. Op 
uitvoerend niveau is er veel uitwisseling. Beide projecten versterken elkaar.
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Opname- en instroomcoördinator Expertisecentrum neuropsychiatrie: In 2020 ben 
ik voor het eerst in aanraking gekomen met casemanager hersenletsel. Het betrof 
een patiënt die al eerder bij ons was aangemeld, maar werd afgehouden vanwege 
de te hoge zorgzwaarte en de ruimte vanuit de verzekering die wij daarvoor hadden. 
Daarnaast was er op dat moment nog geen enkel perspectief op doorplaatsen 
wanneer onze behandeling klaar was. Tot in de loop van 2020 de casemanager 
hersenletsel zich ermee ging bemoeien en de aanmelding voor patiënt nieuw leven 
in blies. Het feit dat casemanager zich zo heeft ingezet voor het opstarten, bewaken 
en aanjagen van het proces in deze casus, heeft het er toe geleid dat betreffende 
patiënt van een desolate situatie is overgegaan naar een voor hem humane en 
perspectiefvollere situatie. Ook voor zijn partner en kinderen. Met het vooruitzicht 
overgeplaatst te worden naar een passende woonsituatie dicht bij zijn gezin. 

Maatschappelijk werkende verpleeghuis: Een ernstig aangedane cliënt verblijft in 
ons verpleeghuis. Het team zit met de handen in het haar. Cliënt en naasten krijgen 
niet wat ze zouden mogen verwachten. De situatie zit muurvast,  er is een patstelling 
ontstaan. Iedereen is de dupe én onderdeel van het probleem. Vooral de cliënt, die is 
niet in staat voor zichzelf op te komen. Naasten zijn boos, verdrietig en teleurgesteld. 
De casemanager hersenletsel heeft zich opgesteld als verbindende factor tussen 
zorgverlening en familie. Niet partijdig en zich niet laten meeslepen in het probleem. 
Zij is er boven blijven hangen en probeerde iedereen tot inzichten te laten komen. Met 
als gevolg dat er wel met elkaar gesproken werd en geprobeerd werd een opening 
voor een oplossing te vinden. Proces is in gang gezet, zonder casemanager was het 
geëindigd in een nog groter conflict met als verliezer de cliënt die niet voor zichzelf 
kan opkomen volledig afhankelijk van anderen is. 

We moesten out of the box denken met deze man. Ik zocht een 
club met goede contacten in de hersenletselwereld en kennis 
van hersenletselzorg. Je moet weten wat de standaardzorg is 
om te weten wanneer je juist buiten de gebruikelijke zorg iets 
moet realiseren. Het is moeilijk om een plek te vinden voor de 

zwaarste groep mensen met niet-aangeboren hersenletsel. 
De casemanagers hebben een enorm netwerk van instanties en 
mensen waarmee gesproken kan worden en die bereid zijn om 

buiten de kaders te deken.  
(letselschade expert)
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4. Meerwaarde casemanager hersenletsel

4.1  Succesfactoren
Cliënten en naasten noemen als meerwaarde van de casemanager hersenletsel de kennis 
van hersenletsel, de brede insteek, de rol van sparringpartner, de aandacht voor de naasten, 
de actieve opstelling, het geven van informatie aan derden, de rol van intermediair, het 
‘spin in het web’ zijn, het geven van psycho-educatie op maat, beschikbaarheid als vaste 
ondersteuner,  het bewust inzetten van afstand en nabijheid en het inschakelen van andere 
deskundigheid.
Cliënten die met ervaringsdeskundige casemanager te maken hadden noemen dit een aantal 
keer als pluspunt. Ze voelen zich begrepen en ze nemen dingen vaak sneller aan van een 
‘lotgenoot’. 
Opvallen is dat de casemanagers zich meer relatie- en mensgericht opstellen dan andere 
betrokken zorgverleners. In combinatie met een duidelijke doe-component leidt deze insteek 
tot resultaten.

4vitae: Casemanagement hersenletsel is als smeerolie bij het omgaan met 
systeemfricties en als wonderolie bij het omgaan met relatieproblemen met naasten, 
zorgverleners of indicatiestellers. De casemanager kan mensen laten begrijpen hoe 
bepaald gedrag samenhangt met het hersenletsel. Hierdoor ontstaat meer begrip 
voor elkaar en de situatie. Daarnaast is casemanagement praktische hulp waar de 
draagkracht ernstig is aangetast en medemenselijkheid waar het mens zijn van de 
betrokken onder druk staat of in het geding is.
De casemanager springt in waar het reguliere systeem het (nog) laat liggen, trekt vlot 
waar het vastloopt, helpt daar waar nodig is, is noch handlanger noch professional 
maar een derde. […]
Casemanagers willen bijdragen aan goed leven met hersenletsel door te beginnen 
bij het appèl aan de mens. Oog voor elk perspectief en samenwerken met 
alle betrokkenen helpt en werkt. Dat doen 
de casemanager door te luisteren en door 
onophoudelijk te zoeken naar aansluiting, echt 
contact, aandachtigheid, belangstelling en belang 
stellend. 

DSP: De meerwaarde van gespecialiseerde 
cliëntondersteuning voor de pilotgroepen is 
op dit moment (vrijwel overal) gebleken. […] De 
ondersteuning kan verlichting bieden, de regellast 
verminderen, zorgen dat er problemen worden 
voorkomen en dat zorgen gedeeld kunnen worden. 

Succesfactoren

• Mogen doen wat nodig is
• Werken vanuit de relatie
• Ook voor de naasten 
• Sensitief voor persoon en 

proces
• Kennis van en inzicht in 

gevolgen van hersenletsel en 
het zorgveld

• Levensbreed kijken en werken
• Vaste ondersteuner die er 

onvoorwaardelijk is
• Ervaren professional in divers 

samengesteld leren team
• Intermediair naar andere 

hulpverleners en instanties
• Verbindende regierol
• In bepaalde situaties de inzet 

van ervaringsdeskundigheid
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Andere zorgverleners zien en ervaren de meerwaarde van de casemanager ten eerste als 
ondersteuner van de cliënt en de naaste en ten tweede als informele regisseur die doet wat 
nodig is bij het omgaan met systeemfricties en praktische problemen.

Huisarts: Bij de begeleiding van een ongedocumenteerde vrouw met hersenletsel 
ben ik als huisarts in contact gekomen met een casemanager hersenletsel. Voor die 
tijd bleek het onmogelijk om mevrouw naar de juiste zorg toe te leiden. Zorgverleners 
waren erg terughoudend met het verlenen aan de hoogstnoodzakelijke zorg voor deze 
mevrouw omdat zij zich niet kon verzekeren. Dit ondanks het feit dat het merendeel 
van haar zorgkosten bij het CAK gedeclareerd zouden kunnen worden. Dit heeft voor 
weken, zo niet maanden, aan heen en weer gediscussieer geleid. Bijzonder tijdrovend 
en frustrerend. Zodra deze mevrouw een casemanager toegewezen werd veranderde 
dit. De casemanager was ontzettend betrokken en capabel. Deze casemanager was 
het centrale contactpunt voor de diverse zorgverleners en zette zich hierbij volledig in 
om de belangen van mevrouw te behartigen. Sindsdien ben ik er van overtuigd dat alle 
zorg behoevende mensen een casemanager zouden moeten hebben om hen te helpen 
navigeren door het woud aan organisaties, regels en bureaucratische rompslomp. 

Medisch specialist: Toen deze patiënt op mijn poli kwam waren er zoveel vragen en 
praktische problemen dat ouders en ik niet uitgepraat raakten. Al snel werd duidelijk 
hoe groot de behoefte was aan coördinatie en ECHTE expertise op gebied van 
hersenletsel. Speciaal onderwijs was bewezen niet voldoende om aan deze behoefte 
te voorzien. Hoe blij was ik met een casemanager hersenletsel! Hoewel de ouders heel 
sterk waren was er echt behoefte aan iemand die met hen kon schakelen en hen kon 
ontlasten in het regelwerk. De voortvarendheid waarmee de casemanager aan de slag is 
gegaan gun je iedereen met hersenletsel. Uitleg aan betrokkenen, inzet van ervaring en 
expertise en ECHT kijken naar wat er nodig is, hebben gemaakt dat het met de jongen 
zelf en het gezin zoveel beter gaat!! Op alle vlak een succesverhaal, zelfs ondanks 
het feit dat regelgeving nog steeds een aantal belangrijke vergoedingen in de weg 
staat. Heel fijn om als hulpverlener te zien dat je patiënt en het gezin eindelijk krijgen 
waar ze al zo lang voor vechten: erkenning, herkenning, expertise. Daarnaast is het als 
hulpverlener heel prettig om regelmatig een terugkoppeling te krijgen en onderdeel te 
zijn van hetgeen er speelt! Het voelde als een team-actie waarbij echt het welzijn van 
het kind voorop stond. (….)
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4.2  Casemanagement als systeemfunctie
Casemanagement is meer dan wat de casemanager doet. Naast directe en praktische hulp 
heeft casemanagement impact op het formele en informele hulpsysteem. De casemanager 
hersenletsel is aanwezig in dat systeem en maakt het daarmee beter. Dit is een wezenlijk 
onderdeel van de casemanager hersenletsel. Via casemanagement komt in beeld waar het 
zorgsysteem het nog beter kan doen en wat het voor mensen betekent om met hersenletsel 
te leven en welke beperkingen zij daarbij ondervinden. Het maakt knelpunten en hiaten 
zichtbaar, bespreekbaar en aanpasbaar. 
De onafhankelijkheid is een belangrijke voorwaarde om de smeerolierol te vervullen bij 
alle fricties tussen en in het medisch systeem, het sociale systeem en de leefsystemen. 
Het is zaak dat de casemanager geen onderdeel wordt van één van deze drie systemen. 
De casemanager hersenletsel is een typisch voorbeeld van wat in de systeemliteratuur een 
‘grensrol’ wordt genoemd. 
De kracht van de casemanager ligt in het omgaan met alle vormen van complexiteit. De 
casemanager richt zich daarbij niet op het onderliggende probleem, maar op het zetten van 
een stapje naar de meest nabijgelegen mogelijkheid (the adjacent possible). 

Opname- en instroomcoördinator Expertisecentrum neuropsychiatrie: Ik vind het 
onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel een geweldig project. Het zijn 
een stel pitbulls. Sturend en vasthoudend, en altijd op zoek naar de mogelijkheden in 
plaats van uitgaan van de beperkingen. Alle mitsen en maren worden weggehaald. 

4vitae: Casemanagement werkt op alle niveaus systemisch, op de relatie, op het 
gezin, op het zorgsysteem, op de inclusieve gemeente) door het toevoegen van 
begrip, zichzelf als mens meenemen en het weten van de weg. De combinatie van 
smeerolie, wonderolie, praktische hulp en medemenselijkheid. 

4.3  Preventie
In de pilot is de casemanager hersenletsel vaak ingezet in situaties die al waren vastgelopen, 
maar ook bij casussen waar dat nog niet het geval was. Deze ‘preventieve’ inzet is van 
groot belang om te voorkomen dat problemen zich verder opstapelen of verergeren. Het 
leert ons bovendien waarom de route naar de reguliere zorg niet gevonden is. De vraag 
is wel in hoeverre deze rol op termijn bij de gespecialiseerde casemanager hersenletsel 
hoort; verbetering van de reguliere cliëntondersteuning is minstens zo belangrijk. Preventie 
kan alleen in samenwerking met de bestaande CVA/NAH-nazorg en onafhankelijke 
cliëntondersteuning. De gespecialiseerde cliëntondersteuning kan hierin een aanjagersrol 
vervullen. Afgelopen twee jaar werd al regelmatig over en weer naar elkaar verwezen.
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Cliënt:  Klein incident, grote impact. In januari 2018 ben ik op mijn gezicht gevallen op 
het ijs. Ruim 1,5 uur later werd ik wakker in het ziekenhuis. Ik had een gebroken neus 
en hand en zag er verschrikkelijk uit. De scan van mijn hoofd zag geen afwijkingen. Ik 
moest wel overgeven. Lichamelijk knapte ik best snel op en pakte mijn werk weer op. 
Dat ging echter moeizaam. Vooral mijn echtgenote zag veranderingen bij mij. Dit was 
ook het geval bij mijn kinderen. Verder ging mijn gehoor sterk achteruit en moest ik 
gehoorapparaten dragen. Mijn vrouw kwam op een bepaald moment een oud collega 
van haar tegen, zij vertelde over casemanager hersenletsel. Zij stuurde o.a. de flyer van 
Casemanager Hersenletsel toe. Toen ik de flyer las, was ik erg verbaasd. Het leek wel 
of de flyer speciaal voor mij gemaakt was.
Alle kenmerken van niet-aangeboren hersenletsel was voor mij van toepassing. 
Na enige tijd startte de casemanager hersenletsel. Fijn was, dat ik herkenning en 
erkenning van mijn problemen zag. De grote ommekeer kwam door de uitspraak van 
de casemanager dat ik liever voor mezelf moest zijn. Dat was voor mij een bevrijding. 
Mijn eigenwaarde ging weer omhoog. Verder heb ik veel praktische tips mogen 
ontvangen van de casemanager. 

DSP: Een les uit de pilots is dat de gespecialiseerde cliëntondersteuning van nog 
grotere meerwaarde kan zijn als deze preventief wordt ingezet. Gespecialiseerde 
cliëntondersteuning kan worden toegevoegd aan het bestaande aanbod 
cliëntondersteuning Wmo en Wlz. Daarbij geldt de voorwaarde dat als het kan, 
reguliere cliëntondersteuning wordt ingezet. Dat vraagt wel de nodige verbetering 
van de reguliere cliëntondersteuning, zodat meer mensen via deze weg op de juiste 
manier geholpen kunnen worden en het aantal gebruikers van gespecialiseerde 
cliëntondersteuning beperkt is.

4.4  Maatschappelijke winst
In de maatschappelijke businesscase zijn de kosten en baten 
van de inzet van een casemanager hersenletsel bij zeven 
voorbeeldcliënten geanalyseerd (Dock4& Organisatieadvies 
in zorg, 2020). Naast het werkelijke ‘zwarte’ scenario is 
steeds een alternatief ‘roze’ scenario gelegd, gekoppeld 
aan de inzet van een casemanager. Daarbij is gekeken naar 
de effecten op zorgkosten en op maatschappelijke kosten, 
waaronder verlies van arbeidspotentieel van cliënten en 
naasten. De conclusie is dat de inzet van de casemanager 
hersenletsel kostenverlagend werkt. Per geïnvesteerde euro 
wordt 4,60 euro bespaard. Gepleit wordt voor vroegtijdige 
inzet van een casemanager.

Bekijk hier de Maatschappelijke businesscase.

Mogelijk besparing

• Per jaar per voorbeeldcliënt  
€ 28.026 aan zorgkosten 
en uitkeringen en € 9.889 
algemene maatschappelijke 
kosten

• Totaal € 37.915 per cliënt per 
jaar

• De kosten voor Wlz-zorg dalen 
bij de zeven voorbeeldcliënten 
met ruim € 800.000

Bron: Dock4& Organisatieadvies in zorg

https://casemanagerhersenletsel.nl/wp-content/uploads/2020/10/mBC-Casemanagement-Hersenletsel-1-oktober-2020.pdf
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5. De toekomst: doe wat nodig is!

5.1  Een reguliere casemanager voor iedereen (regionaal)
Niet alleen de ernstig vastgelopen casussen, maar alle mensen die gevolgen ervaren van 
hersenletsel en hun naasten zouden gebruik moeten kunnen maken van een casemanager 
hersenletsel. Door vanaf het begin monitoring en casemanagement hersenletsel in te zetten, 
kan voorkomen worden dat er problemen ontstaan, zich opstapelen of verergeren. De 
afbeelding op de volgende pagina geeft weer hoe dit eruit kan zien. De onderste laag van de 
piramide verwijst naar monitoring en triage, wat noodzakelijk is om de juiste vorm van nazorg 

na hersenletsel in te zetten. In de middelste 
laag gaat het om regulier casemanagement 
hersenletsel, voor een grote groep mensen. 
Het topje van de piramide gaat over de 
gespecialiseerde cliëntondersteuning. Door te 
investeren in de lagen eronder, neemt het aantal 
casussen in de top op termijn af.

In de huidige situatie worden veel mensen 
met hersenletsel al goed geholpen door de 
bestaande CVA/NAH-nazorg of door een 
reguliere cliëntondersteuner Wmo of Wlz. Toch 
zijn er ook nog veel mensen met hersenletsel 
die geen goede nazorg of cliëntondersteuning 
krijgen, terwijl ze dat wel nodig hebben, 
met onnodig leed als gevolg. Daarom heeft 
het hersenletselveld, vanuit de Hersenletsel 
Alliantie, het Kennisnetwerk CVA Nederland 
en  de pilot Casemanager Hersenletsel recent 
het initiatief genomen de reguliere nazorg 
en cliëntondersteuning te verbeteren. Dit 
heeft geresulteerd in een Visiedocument 
Casemanagement Hersenletsel (Kennisnetwerk 
CVA/Casemanager Hersenletsel, 2021), waarin 
de rol, taken en competenties van de reguliere 
casemanager staan beschreven.

Dit is er nodig voor sluitende nazorg en cliëntondersteuning:
 ∞ Monitoring en triage vanaf het ziekenhuis en goede signalering, verwijzing en 

samenwerking in het regionale netwerk.
 ∞ Verbetering van de bestaande CVA/NAH-nazorg en reguliere onafhankelijke 

cliëntondersteuning door het vergroten van de kennis over hersenletsel en de specifieke 
zorg en ondersteuning. Daarnaast zijn algemene aanbevelingen van toepassing (RIVM, 
2020). 

 ∞ In complexe situaties kunnen opschalen naar een onafhankelijk, domeinoverstijgend 
specialistisch team van casemanagers hersenletsel, dat intervenieert op niveau van de 
casus, het netwerk en het systeem.

Goed casemanagement 
hersenletsel

• Beschikbaar voor iedereen met 
gevolgen van hersenletsel

• Ook voor naasten
• Gericht op alle levensgebieden
• Onafhankelijke werkwijze
• Over domeinen van financiering 

heen
• Doen wat nodig is, psychosociale 

en praktische steun
• Met hersenletsel-expertise en 

kennis van specifieke zorg en 
ondersteuning

• Zo lang, vaak en intensief als 
nodig is (op- en afschalen)

• Door een vaste persoon

https://www.kennisnetwerkcva.nl/wp-content/uploads/2021/03/Visiedocument-Casemanagement-Hersenletsel-februari-2021.pdf
https://www.kennisnetwerkcva.nl/wp-content/uploads/2021/03/Visiedocument-Casemanagement-Hersenletsel-februari-2021.pdf
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Gespecialiseerde 
casemanager hersenletsel

Reguliere casemanager hersenletsel 
(onafhankelijke cliëntondersteuning of 

CVA/NAH nazorg)

Monitoring en triage 
vanaf het ziekenhuis en revalidatie

(bijvoorbeeld via de ReMinder)

4vitae: De take-home message van deze pilot is simpel: er bestaan geen complexe 
casussen, er bestaan wel contexten die de mensen in het leefsysteem meer 
complexiteit aandoen dan zij aan veerkracht en flexibiliteit kunnen opbrengen. 
De casmanager hersenletsel moet beschikbaar zijn om die tekorten in alle 
verschijningsvormen te compenseren.

Op- en afschalen van inzet casemanager hersenletsel
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5.2  Een gespecialiseerde casemanager als het echt vastloopt (landelijk)
Vastgelopen situaties zullen zich altijd voordoen, ook als de nazorg en cliëntondersteuning 
verder verbeteren en goed functioneren. Het kan complex worden als een vraag niet 
in een specifiek domein past, als het hersenletsel gedrag en relaties beïnvloedt, als er 
andere problemen spelen in het gezinssysteem, als er meerdere organisaties nodig 
zijn voor een oplossing, als er gaten vallen tussen verschillende voorzieningen. 
Deze zogenaamde ‘complexe’ casussen zijn interessant omdat we er van 
kunnen leren waar het vastloopt en wat er beter kan. Ze bieden kansen om 
verschillende partijen met elkaar te verbinden en samen nieuwe wegen 
te ontginnen. Door te schakelen tussen de casus in de leefwereld en de 
systeemwereld zal de hele zorg voor mensen met hersenletsel verbeteren. De casemanager 
hersenletsel kan een stevige bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van de direct 
betrokkenen, het terugdringen van onnodige kosten en het structureel verbeteren van de 
zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel. De al ontwikkelde kennis en kunde, 
de innovatieve aanpak en het lerende netwerk van de casemanager hersenletsel biedt 
hiervoor een veelbelovend fundament, samen met de bekendheid en goede naam die de 
casemanager hersenletsel in deze pilot heeft opgebouwd. 

5.3   Toekomstige organisatie gespecialiseerde casemanager hersenletsel
De beschreven onafhankelijke rol van de gespecialiseerde casemanager hersenletsel in 
complexe situaties stelt duidelijke eisen aan de toekomstige organisatie. Deze zal in elk 
geval onafhankelijk moeten zijn van belangen van zorgaanbieders, instanties, financiers en 
belangenorganisaties, en van financiële kaders en scheidingen tussen domeinen.
Een landelijke organisatie is vanzelfsprekend gezien het ‘laag-volume-hoog-complex’ 
gehalte. Alleen via een landelijke aanpak kan expertise optimaal ontwikkeld en ingezet 
worden. Waar nodig kan de uitvoering regionaal of provinciaal plaatsvinden, zoals nu 
ook gebeurd, maar altijd vanuit een landelijk lerend netwerk. Dit netwerk dient divers 
samengesteld te zijn, met een mix van persoonlijkheden, disciplines en (culturele) 
achtergronden. Ook ervaringsdeskundigheid heeft hierin een plaats.  
Samenwerking met de reguliere CVA/NAH-nazorg en onafhankelijke cliëntondersteuning is 
vanzelfsprekend. Zij zijn bovendien belangrijke verwijzers. Aanbevolen wordt een gezamenlijk 
triagemodel te ontwikkelen en meer over en weer te gaan verwijzen. 
In het algemeen is samenwerking noodzakelijk om casuïstiek verder te brengen, met andere 
hulpverleners, zorgaanbieders, financiers en instanties, binnen en buiten organisaties. 
Investeren in onderlinge relaties en draagvlak is een belangrijke succesfactor gebleken. 
De casemanager hersenletsel ‘kent de wegen’, ook bij ingewikkelde inhoudelijke, 
organisatorische, juridische en financiële vraagstukken. Deze netwerkontwikkeling vraagt om 
een zekere schaalgrootte en coördinatie.

Teamcoördinator: Bij veel NAH+ casussen zien we dat er verschillende (financierings)
domeinen spelen. Elke professional en elke organisatie heeft zijn eigen specialisme 
en financieringsgrondslag, die de grenzen van het handelingsperspectief bepalen. We 
zien ook dat de baten van de inzet van de casemanager buiten hun grenzen liggen; 
die komen terecht bij alle betrokken en bij de maatschappij als geheel. Met andere 
woorden: de huidige versnipperde financiering zit het streven naar de juiste zorg op 
de juiste plek in de weg. Daarom zien we de casemanager hersenletsel als onmisbare 
schakel om vanuit onafhankelijkheid (ook financieel) samen met de aanbieders de 
juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Zo kan de casemanager hersenletsel optimaal 
bijdragen aan een aanbod dat de vraag volgt, waarbij preventie leidend is. 

Gespecialiseerde
 casemanager hersenletsel
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In verschillende rapporten wordt aangegeven dat dit gespecialiseerde casemanagement 
hersenletsel onafhankelijk en landelijk georganiseerd zou moeten worden. 
Onderzoeksbureau DSP geeft aan dat een landelijk kader duidelijkheid en continuïteit geeft. 
Volgens 4vitae is continuïteit essentieel om de waarde en waarden van de pilot te behouden 
en als basis te kunnen gebruiken voor ontwikkeling richting volwassenheid. 

DSP: Het meest gewenst is dat gespecialiseerde ondersteuning onder één landelijk 
kader valt. Dat geeft duidelijkheid over de financiering, de doelgroep en over de 
toegang en geeft continuïteit in de ondersteuning die kort, langdurige, frequent, 
op een laag pitje en intensief kan zijn. Dit kader kan bijvoorbeeld bestaan uit een 
landelijke regeling voor gespecialiseerde cliëntondersteuning. Deze regeling bevat de 
financieringswijze, de toegangswijze en de organisatie van ondersteuners. 

4vitae: Grensrollen zoals die van de casemanager hersenletsel kunnen niet ontwikkeld 
worden binnen de bestaande systemen. De grensrol moet een functie zijn die in stand 
gehouden wordt door het bovenliggende systeemniveau en is daarmee ‘van niemand’.  
[…] De kennis en rol van de casemanager hersenletsel is onvergelijkbaar met 
bestaande rollen in bestaande systemen. Het borgen van de ontwikkeling van zowel 
de kennis als de rol is vitaal voor een toekomstig functioneren. Belangrijk daarbij 
is dat de kennis grotendeels niet codificeerbaar is. De rol vergt meer ervaring, 
persoonskenmerken en talent dan training voor bijvoorbeeld protocollair handelen. 
Ken nis en rolontwikkeling moeten daarom geborgd worden als managementfunctie 
van casemanagement hersenletsel. Een brede opvatting van kennis en rolontwikkeling 
via intervisie en coaching zijn functies die daar geborgd moeten worden.

Projectleider: Eigenlijk zijn we een soort CCE, maar dan uitvoerend. We verbinden, 
duiden en regisseren zodat we met alle betrokkenen een eerste stap kunnen zetten. 
En na die eerste stap volgt een tweede. En een derde. Op weg naar een betere 
toekomst. Op het niveau van de casus, de interprofessionale samenwerking (ook met 
de reguliere cliëntondersteuning) en het systeem. Daarbij werken we altijd vanuit 
de casus, ‘met de casus in de hand’. Juist die overstijgende rol van de casemanager 
hersenletsel als lerende netwerkorganisatie moet behouden blijven. 

Een casemanager geeft support en is er gewoon: 
objectief, menselijk en met respect voor de 

bestaande situatie.
 (naaste)
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Een casemanager zorgt voor samenhang tussen 
diverse hulpverleners. Ook is het fijn te kunnen 

sparren over je zorgen en over alle mogelijkheden 
die er zijn. Dit alleen doen is bijna onmogelijk en veel 

te zwaar. Een casemanager ontlast omdat hij mee 
kan denken en ingangen heeft die je zelf niet hebt. 

Een casemanager kan rust geven en een toch al 
stressvolle situatie minder stressvol maken omdat je 

wordt geholpen met oplossingen.
 (cliënt)

Onze casemanager is duidelijk deskundig op 
gebied van hersenletsel. In de hulpverlening is dat 
erg schaars is onze ervaring. Daardoor is er weinig 

begrip voor de specifieke problematiek die bij 
hersenletsel komt kijken en is een ‘erkend’ persoon 

met deskundigheid een belangrijke en eigenlijk 
noodzakelijke aanvulling van de hulptroepen van 

eenieder met NAH.
 (naaste)


