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Voorwoord 
Deze rapportage is onderdeel van de eindrapportage van het onderzoeksproject Casemanager Hersenletsel. 
Casemanager Hersenletsel is één van de vijf pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning in het kader van het 
programma Volwaardig Leven, dat onder verantwoordelijkheid van VWS valt. De uitvoering van Casemanager 
Hersenletsel is ondergebracht bij stichting In-Tussen.  

In opdracht van In-Tussen heeft 4vitae een narratieve evaluatie gefaciliteerd om de waarde van de Casemanager 
hersenletsel zichtbaar te maken en te duiden op basis van ervaring van alle betrokkenen: mensen met hersenletsel, 
naasten, Casemanagers en samenwerkingspartners. 4vitae heeft een deel- en duidingsproces ingericht en het 
proces van inzichtvorming en betekenisgeving begeleid, waarvan deze rapportage de neerslag is. 

De evaluatie was mogelijk omdat Casemanagers, mensen met hersenletsel, hun naasten en zorgverleners in 
groten getale hun ervaring met de Casemanager Hersenletsel (CH) hebben verteld en geduid. Door dit duiden 
ontstaat warme data, data die iets zegt over percepties, houdingen, relaties en interacties van en tussen de 
vertellers in hun eigen context. Daarnaast is ook koude data verzameld als vertellertype, looptijd en casusnummer.  

In hoofdstuk 2 beschrijven we het beeld dat is ontstaan door opvallende patronen in de warme data te detecteren. 
Deze patronen zijn op neutrale wijze aangeboden aan de deelnemers van een inzicht- en betekenisgeving 
bijeenkomst op 26 mei 2021. De deelnemers hadden ook de beschikking over een interactieve database met 
narratieven en de warme en koude data. 

In hoofdstuk 3 zullen inzichten en bevindingen geïllustreerd worden aan de aan de hand van gedetecteerde 
patronen, quotes en verhalen uit verschillende perspectieven (mens/kind met hersenletsel, Casemanager, andere 
zorg- of dienstverleners). 

Op basis hiervan geven we in hoofdstuk 4 onze aanbevelingen voor zover deze aannemelijk te maken zijn vanuit 
de narratieve evaluatie in combinatie met onze kennis van kennismanagement, monitoring van sociale/
organisatorische systemen/functies en zorgethiek. 

Tenslotte, in dit rapport zijn ook intermezzo’s opgenomen waarin voor twee casussen alle vertelde verhalen 
bijeengebracht zijn. Hiermee kan de lezer zelf ervaren hoe krachtig het is als er meerdere verhalen vanuit meerdere 
perspectieven zicht geven op één casus. De kracht neemt nog toe als ook de voor vertellers gegenereerde 
duidingsinformatie wordt gebruikt om betekenissen te ontsluiten.  

Veel plezier met lezen en het opdoen van inzicht, 

Juli, 2021 

Arno Terra en Harold van Garderen, 4vitae 

©4vitae BV
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Samenvatting 
Deze rapportage is onderdeel van de eindrapportage van het onderzoeksproject Casemanager Hersenletsel, één 
van de vijf pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning in het kader van het programma Volwaardig Leven. 4vitae 
heeft een narratieve evaluatie uitgevoerd om de waarde van Casemanagement Hersenletsel te duiden op basis van 
ervaring van alle betrokkenen, zowel mensen met hersenletsel als hun naasten als Casemanagers als 
samenwerkingspartners. 

Evalueren van ervaringen met Casemanagement Hersenletsel (narratief evalueren) geeft zicht op wat er 
gerealiseerd wordt aan waarde en betekenis. Veel beleidstukken gaan over wat beoogd wordt of wat de leidende 
principes zijn. Bij narratief evalueren gaat het om zicht op wat er echt gedaan wordt (de praktijken), wat dat doet 
met en voor mensen (de bedoeling) en waar de opgave die er is wel/niet wordt gerealiseerd. Het gaat daarmee 
over hoe beleid uitwerkt in de praktijk voor mens en maatschappij.  

De gevonden waarde en betekenis van Casemanagement Hersenletsel (CH) 

• CH trekt vlot waar mensen met hersenletsel vastlopen in het medisch zorgsysteem, in het sociaal hulpsysteem, 
en/of in hun leefsysteem en waar ze vastlopen tussen deze systemen. Zie Figuur 1 (Volgende pagina) 

• CH draagt bij aan het verminderen van leed en het weer tot bestaan komen van mensen/gezinnen. CH draagt bij 
aan transformatie bij zorg/hulp aanbieders en gemeenten die door het bestaan van CH meer oog krijgen voor de 
noodzaak tot specialistische ambulante zorg/hulp voor de doelgroep en meer oog en oor voor de mens met 
hersenletsel en zijn naaste(n). 

• CH geeft zicht op waar het zorg/hulplandschap wel/niet bijdraagt aan het realiseren van de maatschappelijke 
opgave om mensen met hersenletsel en hun naaste(n) inclusieve burgers te laten zijn en die waar mogelijk en 
wenselijk blijven participeren. 

• Casemanagement Hersenletsel is meer dan wat de Casemanager doet. Casemanagement Hersenletsel is 
eerder een systeemfunctie op de rand en tussen 3 systemen dan dat het zelf zorg is. Deels is het directe hulp, 
deels is het metazorg, zowel op het niveau van het gezin (micro) als van de sector (meso- en macroniveau). 

• De Casemanager blijkt relationeel aan te kunnen aansluiten en af te stemmen op alle betrokken partijen en heeft 
kennis van het zorg/hulplandschap. Hij/zij weet welke specialistische zorg (ambulant en intramuraal [dat is niet 
'gewoon']) er voor deze doelgroep is en heeft als geen ander praktijkkennis over hoe hersenletsel uitwerkt in 
leven van mensen.  

• Het kunnen relateren van gedrag en problemen aan onderliggend hersenletsel blijkt echt verschil te maken. Voor 
het gezin maar ook naar andere partijen. Geen generieke info, maar inzicht geven aan de ander over welke 
problemen zijn te herleiden tot het betreffende hersenletsel voor die persoon in die context. 

Wat de Casemanager Hersenletsel echt doet 

• Casemanagement is als smeerolie waar er sprake is van systeemfricties, die toegang en/op passende zorg/hulp 
belemmeren. Er is sprake van een informele regiefunctie (een derde) vanuit overzicht en een eigen autoriteit. Niet 
zozeer als professional, maar als degene die opkomt voor het belang van de mens met hersenletsel, zijn/haar 
naaste en doet wat nodig is.  

• Casemanagement is als wonderolie waar er sprake is van een vastgelopen leefsysteem 

• Casemanagement is praktisch hulp en bijstaan daar waar de draagkracht ernstig is aangetast. Dat uit zich 
praktische hulp als in meegaan naar afspraken met professionals en instanties zoals het geven van uitleg over 
hersenletsel. Dit soort hulp valt onder de noemer “doen wat nodig is”. 

• Casemanagement staat voor medemenselijkheid. Dat bestaat uit het horen en zien van de mens met 
hersenletsel en hun naaste(n). Door belangstellend te zijn en belang te stellen. Door steeds maar weer 
relationeel aan te sluiten en af te stemmen ziet de Casemanager wat er op het spel staat of in het geding is. Niet 
alleen bij de persoon met hersenletsel en zijn/haar naaste(n) maar ook bij andere zorgverleners en 
indicatiestellers.  

©4vitae BV
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Observaties bij de gevonden patronen  

• De variëteit in de doelgroep is hoog, hoewel er een duidelijk patroon is van sociale vereenzaming, verminderde 
draagkracht en hoge draaglast en financiële problemen. Geen casus is hetzelfde. 

• De categorieën anders (andere hulpverleners, sociale situatie, dagbesteding) zijn steeds groot tot zeer grote 
(hulpverleners). Wederom een teken van hoge diversiteit en hoge complexiteit.  

• Cliënten, naasten en samenwerkingspartners beoordelen Casemanager positief. Van alle vertellers zijn 
Casemanager zelf het meest kritisch op zichzelf.  

• Casemanagers stellen zich duidelijk meer relatie- en mensgericht op dan de categorie andere zorgverleners, die 
meer probleemgericht zijn. Er blijkt ook een duidelijke doe-component bij de Casemanagers. 

• Andere hulpverleners zien en ervaren de waarde van de Casemanager als ondersteuner van de cliënt en de 
naaste en als informele regisseur die doet wat nodig is bij het omgaan met systeemfricties en praktische 
problemen. 

• Casemanagers beoordelen de situatie als ernstiger en zorgelijker dan de mens met hersenletsel en de naaste. De 
naaste heeft een minder rooskleurig beeld dan de persoon met hersenletsel zelf. Er is een duidelijk perspectief 
verschil op zowel de situatie als zichzelf. Gebrek aan ziekte-inzicht blijkt daarbij een rol een te spelen. 

©4vitae BV

Figuur 1 Casemanagement Hersenletsel als systeemfunctie tussen 3 systemen en in het leefsysteem.  
Het medische gaat over gezondheid, het sociale over samenleven en meedoen en het leefsysteem gaat over goed leven en ertoe doen. Alle 
drie de systemen hebben hun eigen logica, eigen taal, eigen opgaven, eigen wijze van financiering en eigen regels en/of wetgeving. Dat levert 
een viertal fricties op: 
a. Bijvoorbeeld dat er een medische diagnose nodig is om sociale hulp te krijgen, die regelmatig blijkt te ontbreken. Spanning door 

afhankelijkheid van meerdere systemen die elkaar niet altijd weten te vinden.  
b. Het medisch systeem is gericht op therapie, maar de mens met hersenletsel mist soms draagkracht of het (ziekte)inzicht voor de therapie. 

Dan is het teveel. Een spanning tussen repareren en normaliseren.  
c.  Het sociaal hulpsysteem zet het liefst generieke ambulante hulp in waar er behoefte is aan gespecialiseerde ambulante hulp. Spanning 

tussen generiek en specifiek.  
d.  Binnen het leefsysteem ontstaat frictie door gebrek aan ziekte-inzicht en kennis over wat en wel niet samenhangt met het hersenletsel. 

Chronisch gebrek aan ziekte-inzicht blijkt ook een gevolg van het hersenletsel zelf te kunnen zijn. Dan kan bijvoorbeeld de persoon met 
hersenletsel die altijd de gordijnen dicht wil hebben een heel gezin ontwrichten vanuit ‘dat moet je maar voor me over hebben’. Spanning 
tussen de mens met NAH en zijn naasten. 

De Casemanager heeft kennis en ervaring met het verminderen van deze 4 fricties en beweegt zich daarbij tussen, binnen en op de rand van 
deze 3 systemen.
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• Vastlopen blijkt in de praktijk een monster met vele gezichten. Er blijkt sprake van vastlopen in zichzelf, in de 
relatie, vastlopen bij het deelnemen aan de maatschappij, vastlopen in bureaucratie, vastlopen door onbegrip bij 
anderen. Dit is het laden van het begrip vastlopen op basis van ervaringen uit meerdere perspectieven. Juist dat 
er op meerdere terreinen wordt vastgelopen maakt het zo zwaar en uitputtend.  

• Casemanagers blijken tot frustratie van mensen met hersenletsel en hun naasten wel vlot te kunnen trekken 
waar het hen zelf niet lukt. Daarmee voegt de Casemanager dus kennelijk meer toe dan zorg- of regelcapaciteit. 

Borging en besturing (aanbeveling) 

• De Casemanagers Hersenletsel doen wat nodig is. Ze hebben een onafhankelijk rol, waarin ze zijn noch 
vertegenwoordiger van een zorgaanbieder/zorgsysteem noch vertegenwoordiger van mens met hersenletsel en/
of de naaste. Ze zijn belangstellend en stellen belang. Het lijkt aannemelijk op grond van de verzamelde 
ervaringen dat die vrije en onafhankelijke rol zowel de basis van het succes is als bijdraagt aan de acceptatie 
van die rol door andere betrokkenen. De Casemanager kan daadwerkelijk belangeloos werken, ook als zij/hij een 
belang stelt.  

• De Casemanager is is zowel helper als dat hij/zij invulling geeft aan de systeemfunctie die er voor 
Casemanagement blijkt te zijn en is daarmee niet een nieuw soort zorgprofessional. De kracht van die 
Casemanager is het omgaat met complexiteit. Zowel sociale complexiteit als systeemcomplexiteit. De 
Casemanager richt zich daarbij niet op een onderliggende probleem maar op het zetten van een stapje.  

• Doordat zowel meetbare outcome als een gearticuleerde hulpvraag ontbreekt is kwaliteitsborging op 
beroepsniveau onverstandig. Dat wat de Casemanager doet laat zich niet goed meten (wel opmerken) en laat 
zich niet vangen in beroepsnormen en wel in een opgave; doen wat nodig is als een mens/kind met hersenletsel 
en/of zijn haar naaste(n) vastloopt.  

• Casemanagers vormen een netwerkorganisatie, waarbij men deelt, uitwisselt en leert met elkaar en aan elkaar. 
Dit vraag een continue investering in de coaching en begeleiding van het team en van de individuele 
Casemanagers zodat zij groeien in deze rol. 

• Door op basis van participatief narratief evalueren de kwaliteitsborging en functionele borging op netwerkniveau 
te regelen ontstaat er een netwerk dat samen doet, samen leert en samen ontwikkelt/aanpast. Een netwerk dat 
zo invloed heeft op het functioneren van het hele zorgsysteem en sociale hulpsysteem. 

©4vitae BV
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Hoofdstuk 1 - Inzicht in Casemanagement Hersenletsel 
De gevolgen van Hersenletsel 
Hersenletsel zet veel op het spel voor de mens met hersenletsel. De relatie met zijn/haar partner. De relatie met 
zichzelf. De werkrelatie of eigen onderneming. Sociale relaties. En het vraagt om nieuwe relaties met 
zorgprofessionals, instellingen en instanties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen met hersenletsel en hun 
naasten vastlopen. Vastlopen in zichzelf, in de partnerrelatie, in het zorgsysteem, in overleg met (ex)-werkgever, in 
de maatschappij.  

De Casemanager hersenletsel blijkt nodig waar het vastloopt en blijkt dan op systeemniveau (relatie, gezin, 
zorgsysteem, werk/inkomen, gemeente) vaak net dat zetje te kunnen geven waardoor er beweging ontstaat en de 
stagnatie of negatieve spiraal wordt doorbroken. De Casemanager trekt vlot waar anders mensen met hersenletsel 
en hun naasten volledig blijken te kunnen verpieteren.  

De aard van de situatie 
Wat uit de verhalen en patronen naar voren komt is de enorme variatie in de situatie van mensen met hersenletsel 
en hun naasten. Die variëteit valt echt op, geen casus is hetzelfde. Soms heftige geldproblemen, anderen helemaal 
niet, vereenzaming en ook weer niet, volledig zorgafhankelijk vs behoorlijk goed de eigen boontjes kunnen 
doppen. De hoge mate van variëteit vraagt van Casemanagement Hersenletsel daar mee om te kunnen gaan door 
zelf ook in staat te zijn tot het opbrengen van die mate van variëteit.  1

De situatie is complex. Complex  doordat de gevolgen van hersenletsel uitwerken op alle levensgebieden en op 2

alle relaties daarin en daartussen. Het gaat bij Casemanagement Hersenletsel vooral om hoe het hersenletsel 
uitwerkt in het leven van de mens met hersenletsel . Dan blijkt er een kluwen van verstrengelde problemen te 
bestaan, waardoor er in de praktijk sprake is van een taai probleem (wicked problem). 

Het ontwarren van die problemen blijkt en niet mogelijk en niet wenselijk. Er is geen complexe zorgvraag  maar 3

een vraag om hulp om bij te staan in het omgaan met complexiteit. Met de gezinssituatie/partnerrelatie, met het 
zorg/hulpsysteem, met het inclusief blijven of weer worden in onze complexe maatschappij, met de wens van 
betekenis te zijn en te blijven.  

De Casemanager Hersenletsel richt zich daarom niet op het gaan van A naar B maar van op het vertrekken uit A 
door zich te richten op de meest nabijgelegen mogelijkheid (the adjacent possible). Het zetten van een stapje dat 
goed doet. Geen integrale benadering, geen totaaloplossing, maar een stapje. Soms is een stapje genoeg, soms 
zijn er meerdere stapjes nodig om uit de stagnatie en/of verschraald leven te komen.  

De aard van Casemanagement Hersenletsel 
Casemanagement Hersenletsel is als smeerolie als het gaat om het omgaan met systeemfricties. Systeemfricties 
ontstaan als de mens met hersenletsel geen toegang tot hulp, zorg of voorzieningen krijgen of de verkeerde hulp 
of zorg. Waar het de mensen en hun naasten niet lukt, blijkt de Casemanagers het regelmatig net wel voor elkaar 
te krijgen. De Casemanager blijkt de link tussen vraag om hulp en het hersenletsel beter te kunnen leggen en dat 
uit te kunnen leggen. Hierdoor ontstaat er enerzijds toegang en anderzijds wordt er vaker hersenletsel passende 
zorg ingezet doordat case managers weten wat er op dit gebied mogelijk is en dat het überhaupt bestaat.  

Casemanagement Hersenletsel is als wonderolie als het gaat om het omgaan met relatieproblemen (met naasten 
of 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. Iedereen voelt zich 

 In de systeemtheorie heet dit The law of requisite variety (Ashby).1

 Complex staat hier naast ingewikkeld. Bij een ingewikkeld probleem is het probleem kenbaar en analyseerbaar door het in stukjes op te 2

hakken (determinisme). Complexiteit kenmerkt zich door samenhang, door het ontbreken van directe causaliteit. Complexiteit laat zich niet 
reduceren, determineren of verklaren (erklären), wel begrijpen/invoelen (verstehen). Zie Dilthey.

 Er is geen complexe zorgvraag, wel een vraag om hulp. Die vraag is bijvoorbeeld; ‘HELP, ‘Ik weet het niet meer’, ‘het lukt niet’, ‘we krijgen het 3

niet’, ’deze mensen verpieteren’, ‘ze krijgen de verkeerde (teveel, onjuiste, te weinig) zorg/hulp’, ‘ik weet niet wat hier kan/mag/moet’

©4vitae BV
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meer gezien en gehoord en dat komt zowel door de menselijk warmte van de Casemanager als ervaringskennis  4

die hij/zij heeft over hoe hersenletsel uitwerkt in de levens van mensen.  

Casemanagement is praktische hulp waar de draagkracht ernstig is aangetast. Dat bestaat bijvoorbeeld uit het 
meegaan naar afspraken om uitleg te geven over het hersenletsel en de gevolgen, het maken van afspraken waar 
dat zelf niet lukt, het regelen van voorzieningen waar dat zelf niet lukt.  

Casemanagement is medemenselijkheid, daar waar het mens zijn van mensen met hersenletsel of zijn/haar 
naaste(n) onder druk staat of in het geding is. Iemand zijn tegen wie mensen hun verhaal kunnen vertellen zodat 
ze zich gezien en gehoord voelen. Die hen begrijpt omdat zij/weet hoe diep hersenletsel ingrijpt in het leven van 
mensen en die weet hoe indirect die gevolgen zijn en wat/wel en niet samen kan hangen met dat hersenletsel.  

De Casemanager springt daarin waar het reguliere systeem het (nog) laat liggen, trekt vlot waar het vastloopt, 
helpt daar waar nodig, is noch handlanger noch professional maar een derde . Op papier is de Casemanager een 5

schaap met 5 poten in de praktijk een praktisch wijs mens die zowel goed is in relationele aansluiten en 
afstemmen als die over kennis beschikt over het zorgsysteem (waar moet ik zijn voor wat en bij wie en met wie 
regel ik dat) als die ervaringskennis heeft over de betekenis van hersenletsel in het leven van mensen. Deze 
contextkennis (van systeem en van het leven met hersenletsel) blijkt er echt toe te doen, zowel in relaties naar 
anderen in het zorgsysteem als naar de mensen met hersenletsel en hun naasten.  

Casemanagers willen bijdragen aan goed leven met hersenletsel door te beginnen bij het appèl aan de mens in de 
mensen met hersenletsel en zijn naaste. Oog voor elk perspectief en samenwerken met alle betrokkenen; de mens 
met hersenletsel en andere naasten, partijen in de regionale keten en in het systeem aan wat zinvol is, helpt en 
werkt. Dat doen Casemanagers door te luisteren en door onophoudelijk te zoeken naar aansluiting, echt contact, 
aandachtigheid, belangstellend en belang-stellend . 6

Het anders zijn van Casemanagement Hersenletsel 
Het lastige van hersenletsel is dat het vaak niet herkend wordt dat de problemen die mensen hebben of ervaren 
tot hersenletsel te herleiden zijn. Dat niet herkennen speelt bij de mens met hersenletsel, die dan zijn/haar eigen 
mogelijkheden en kunnen overschat of waar ziekte inzicht soms volledig ontbreekt, bij de naaste(n), bij de huisarts, 
bij de gemeente eigenlijk bij alle partijen die zijn betrokken bij zorg/hulp of voorzieningen. Via Casemanagement 
Hersenletsel wordt die link wel gelegd wat vervolgens zijn invloed heeft op het totale zorg/hulpsysteem rondom 
een mens met hersenletsel. Dat zorg/hulpsysteem gaat dan meer als netwerk, als ecologie functioneren. 

Casemanagement blijkt meer te zijn dan wat de Casemanager doet. Het is voor een klein deel directe en praktische 
hulp, maar voor een veel groter deel heeft het impact op het formele en informele zorg/hulpsysteem. Het systeem 
dat dan tot meer passende zorg/hulp komt en daarvan leert. Het beter maken van het hele systeem door aanwezig 
te zijn in dat systeem is de echte toegevoegde waarde van Casemanagement Hersenletsel. Casemanagement 
werkt op alle niveau’s 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(kennis over het formele 
zorg/hulpsysteem). De combinatie van smeerolie, wonderolie, praktische hulp en medemenselijkheid.  

Casemanagement Hersenletsel is nodig 
Casemanagement Hersenletsel is nodig om mensen met hersenletsel niet uit de maatschappij te laten vallen. Het 
is eerder een systeemfunctie dan een stukje zorg . Via Casemanagement Hersenletsel komt in beeld waar het 7

zorgsysteem het nog beter kan doen en wat het voor mensen met hersenletsel betekent met hersenletsel te leven 
en welke belemmeringen zij daarbij ondervinden. Het doet goed, maakt zichtbaar, bespreekbaar, aanpasbaar.  

 De Casemanager is dus geen hersenletsel specialist, maar helpt om inzicht te krijgen in de eigen situatie en kan dat om hij/zij kennis heeft over 4

casussen. Het is daarmee wat anders dan traditionele pyscho-educatie. Het gaat veel meer om context. 

 Een derde is een begrip uit de procestheorie. Zie o.a. Van Dongen. Het herstellen van relaties en het doorbreken van stagnatie daarin is een 5

belangrijk deel van het werk. Relaties met naasten, professionals als huisarts, verzekeringsarts, instanties. 

 Belang-stellend is een begrip uit het proefschrift van Jan Nap. 6

 Er is ook geen outcome. Het is nodig, maar laat zich slecht vatten in doelen en metingen. Als Casemanager en cliënten hun verhalen blijven 7

delen, dan ontstaat daarmee de besturingsinformatie voor dit programma en in zekere zin voor de totale zorg/hulp aan deze doelgroep.
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Het is niet voor iedere mens met hersenletsel of zijn/haar naaste nodig, maar alleen daar waar het vastloopt. De 
ingang blijkt ook zeer divers. De vraag om hulp kan starten bij de mens met hersenletsel (soms), een naaste 
(vaker), een zorgaanbieder, gemeente, een bekende, een professional. Casemanagers blijkt een grote rol te spelen 
als het gaat om het krijgen van toegang door zorg. 
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Intermezzo 1 - Casus: ’Echt geholpen’ 
De Casemanagers is gevraagd om niet alleen zelf te vertellen over casussen, maar ook om de cliënt en/of persoon 
met hersenletsel en betrokken zorg/hulpverleners en/of contactpersonen bij eventueel betrokken instanties als 
gemeenten of UWV te vragen dat te doen. Voor 16 casussen is op deze wijze vanuit minimaal 3 perspectieven 
vertelt. Er waren zelfs casussen waarover in totaal 9 ervaringen zijn gedeeld vanuit alle 4 de perspectieven.  

De onderstaande casus gaan over een volwassene. Hiervoor tonen we de vertelde ervaringen vanuit verschillende 
vertelperspectieven. 

Naaste 
Mijn verhaal als ouder van onze dochter nu 20 jaar maar toen de ramp begon was ze 10 jaar oud. Het verhaal gaat te lang 
worden als ik ga beschrijven van al het verdriet, eenzaamheid en teleurstellingen die we hebben meegemaakt. Het is een 
lange weg waar eigenlijk niemand haar zag met al haar pijn. Eerder verwijten dan begrip. Voor ons als ouders machteloos te 
zijn kan ik nog niet bevatten maar we gingen naar Amerika en daar kwam ze eindelijk in een begripvol bad terecht. En haar 
woorden zie je wel: ik ben niet gek. Dat zullen wij nooit vergeten. Daarna in Nederland was het weer best lastig maar door 
een groot geluk werden we gebeld of we mee wilden doen aan een nieuw traject en we ontmoeten de casemanagers. Eerst 
nog een beetje wennen aan de echte aandacht en interesse en vooral de tijd en het luisteren was ongelofelijk. Daarna het 
meedenken een plan voor een toekomst. Lichamelijk, privé en zakelijk want dat was nul georganiseerd natuurlijk. Ik kan nog 
uren doorgaan maar ze zijn zoveel waard voor onze dochter maar ook ons gezin werd gesteund en ik krijg daar alleen maar 
tranen van maar dit keer van groot dankbaarheid dat we en vooral onze dochter gezien is en nog steeds. Ik gun dit iedereen. 
Wat het is zo’n heftige ziekte en vooral zo alleen.  

Casemanager: Ik ben niet mijn hersenletsel  
De cliënt ging bij aanvang van het traject vooral uit van haar problemen en niet van haar mogelijkheden. Zij wilde een 
Wajong uitkering aanvragen en vroeg ons als casemanager hersenletsel haar bij deze aanvraag te ondersteunen. Hierover 
hebben we samen met cliënt het één en ander uitgezocht en navraag gedaan. Toch proefde ik als casemanager hersenletsel 
bij haar een twijfel en heb ik als tweede spoor ingezet op inzicht en mogelijkheden. Er ontstond bij cliënt een kantelpunt, 
waarbij zij tot het inzicht kwam dat ze deze uitkering (nog) niet wilde aanvragen maar eerst haar verdere mogelijkheden 
wilde onderzoeken. Aansluitend is er ingezet op het onderzoeken van mogelijkheden waarop cliënt nu al vele stappen heeft 
gezet en diverse succeservaringen heeft opgedaan (werk en studie opgepakt). 

Persoon met hersenletsel: Ik ben mijn ziekzijn niet.  
Nadat ik me jarenlang ziek heb gevoeld, kwam ik mede door de gesprekken met mijn casemanager op een punt dat ik dacht: 
Ik ben mijn ziekzijn niet! Ik heb toen heel bewust gekozen voor een andere mindset. Sindsdien gaat het véél beter met me, 
sta ik veel positiever in het leven en kijk ik naar wat nog wel kan. Ik voel me nu veel gelukkiger. Ik ben en voel me nog wel 
eens ziek, maar ik laat me er niet meer door leiden. 

Naaste 
Onze dochter is nu 20 jaar en 10 jaar geleden is het ongeluk gebeurd. Het verhaal gaat te lang duren als ik over die lange 
ongelofelijke pijnlijke tijd ga vertellen. De 24 uur per dag hoofdpijn van onze dochter gaf eerder onbegrip dan begrip. Het 
was eigenlijk niet te doen, maar ze bleef doorzetten, maar had steeds meer verdriet en zat alleen in haar cocon. Als ouders 
zien dat je kind zoveel pijn heeft en zich zo machteloos voelt is, niet te beschrijven. Doktoren namen ons niet serieus en 
deden ook vooral geen moeite om met ons mee te denken. We zijn twee jaar geleden naar Amerika gegaan en daar was 
eindelijk wel begrip en mijn dochters woorden van: Zie je wel ik ben niet gek! zullen we nooit vergeten. Ze was zeker niet 
gek dat heb ik altijd geweten. In Amerika is een zaadje geplant (dat zei de casemanager heel mooi). Alleen toen we 
terugkwamen was het koude bad nog kouder. Toen werden we gebeld of we mee wilden doen aan een onderzoek dat twee 
jaar zal duren. Tuurlijk zeiden we meteen ja. Dat het zo'n warm bad zou worden hadden we niet kunnen dromen. Voor onze 
dochter, maar ook zeker voor het gezin. We zijn er nog niet, maar hoeveel de casemanagers voor haar en ons hebben 
betekend is niet te beschrijven. Opeens waren er mensen die tijd namen en ook nog goed konden luisteren en vooral naar 
haar proces keken en meedenken. Dat gaf hele kleine stapjes van vertrouwen in de toekomst hebben. Dit geeft mij veel 
tranen, maar dan van dankbaarheid en dat zal ik voor altijd blijven. Dankbaar aan onze casemanagers die ik iedereen gun 
want wat is dit een vreselijke ziekte en wat is er veel eenzaamheid die er niet zou mogen zijn. Liefs van een desperate 
moeder die weer hoop heeft gekregen. 
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Hoofdstuk 2 - Beschouwing casussen, inzichten en duidingen 
Het feit dat er 355 ervaringen worden gedeeld in krap 4 weken is een indicatie dat Casemanagement Hersenletsel 
iets teweegbrengt bij de betrokkenen. Hiervan kwam weliswaar de meerderheid (199) van Casemanagers maar 
ook naasten en personen met Hersenletsel deelden resp 55 en 37 ervaringen. Verheugend was dat ook 64 
anderen (zorgverleners en andere dienstverleners) vanuit hun perspectief hun ervaringen deelden.  

De hoeveelheid narratieven en duidings-antwoorden daarover is groot. Daarom clusteren we deze beschouwing in 
3 thema’s: 

• Zicht op client en gezin 

• Zicht op rol en bijdrage Casemanager Hersenletsel 

• Zicht op rol en bijdrage zorg/hulpveld 

Zicht op client en gezin 
De cliënten (of de partner/kind met hersenletsel van client) wonen het meest thuis met familie (190) of alleen (50). 
De overigen wonen in bij kinderen, familie of een zorginstelling/opvang/woonvorm. Bijna alle betrokkenen geven 
aan dat de persoon met hersenletsel problemen heeft in de omgang met anderen. Het gezin of persoon met 
hersenletsel kan het leven niet zelf organiseren en is behoorlijk afhankelijk van anderen. Er is in een groot aantal 
gevallen sprake van enige tot behoorlijke vereenzaming. De financiële situatie loopt van uitzichtloos tot redelijk met 
een kleine groep die het riant heeft. Een grote groep zit thuis en heeft niets om handen. Anderen werken, gaan 
naar dagbesteding, school of zijn nog bezig met revalideren.  

Om de situatie te illustreren lichten we de antwoorden op de vraag “Konden ze de situatie nog aan” eruit: 

Konden de persoon met hersenletsel en de naaste(n) de situatie nog aan? 

 

De verdeling van de antwoorden hierop is als volgt: 
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Vertellers zeggen als collectief dus dat er sprake is van enige tot ernstige mate van gebrek aan draagkracht. De 
verdeling ligt flink maar niet extreem naar links wat staat voor “op” en “anderen moeten bijspringen”. Ter illustratie 
een aantal ervaringen die helemaal aan de linkerkant zitten: 

De eerste is van een persoon met hersenletsel: 

Casemanagement sprong voor mij precies op tijd in een leegte waarin ik terecht was gekomen. Zo nuttig en zo welkom! 
Hallo allemaal, Ik kamp al meer dan 10 jaar met slaapproblemen en onlangs kreeg ik er officieel een TIA bij. Ik schrijf 
"officieel 1" omdat ik vermoedelijk 3 maanden daarvoor precies dezelfde tijdelijke uitvalklachten heb gehad alleen toen ben 
ik niet naar het ziekenhuis geweest. Ik voel mij extreem vermoeid en er is overdag weinig nodig om weg te doezelen terwijl 
dit 's nachts, als het moet, niet lukt. Sinds de TIA slaap ik nog slechter en ben ik elke dag duizelig. "Het wordt een keer beter 
maar ik kan je niet zeggen wanneer". Met die boodschap verliet ik (voorlopig) voor het laatst het ziekenhuis.  Daar stond ik 
dan, zonder concreet perspectief! Ik vergeleek mijn situatie met die van een reiziger die de woestijn moet oversteken en 
slechts 1 flesje water bij zich heeft. Hij weet dat het te weinig is en dat hij slimme keuzes zal moeten maken wil hij de 
overkant bereiken. Vergelijkbaar vergaat het mij elke dag, maar dan met energie in plaats van water. Met het beetje dat er 
elke dag is moet je voorzichtig omspringen. Je kunt het maar 1 keer verbruiken en bij onverstandige keuzes lig je in de 
namiddag al gevloerd op de bank. Ik had steeds meer vragen over mijn ziektebeeld en zowel huisarts als ziekenhuis konden 
mijn perspectief (op dit moment) niet verder verbeteren. Hoewel ik altijd vrij goed heb geweten waar en hoe dingen te 
regelen, stond ik nu hulpeloos in een hoekje. En dat is eigenlijk nog steeds. Het is een gevoel dat ik niet eerder heb gekend 
en dat mij alleen daarom al een bepaalde vorm van angst of paniek bezorgt. Precies nadat ik mij hiervan bewust werd kreeg 
ik een casemanager hersenletsel. Dit kwam als een cadeau! Daar ben ik erg dankbaar voor want dit was zo ontzettend 
welkom, en zo op tijd! Hoewel we pas sinds kort bezig zijn maakt mij nu al rustiger. Ik begin steeds beter te begrijpen wat 
de verbanden zijn tussen de klachten die ik ervaar en daarmee stukje bij beetje de situatie te accepteren. Ik begin zelfs 
langzaam te beseffen dat ik, altijd controlfreak geweest, geen regie kan nemen over mijn herstelproces. Natuurlijk... ik let 
beter dan ooit op mijn leefstijl maar veel meer dan dat kun je niet doen. Het proces laat zich niet sturen, anders gezegd: de 
klachten laten zich niet "afhandelen" binnen een bepaald tijdsbestek. Acceptatie van dit alles is een basisvoorwaarde voor 
herstel zo heb ik alvast geleerd! Ik was niet het type dat direct naar de dokter rent, maar durf bepaalde klachten nu in een 
vrij vroeg stadium te benoemen. Ik krijg vaak terug dat het om herkenbare zaken gaat en dat stelt op een of andere manier 
gewoon gerust. Ook al ben ik nog niet zo lang bezig, casemanagement sprong voor mij op proactieve wijze in een gat waar 
ik onbedoeld was ingezogen nadat zowel huisarts als ziekenhuis geen concreet behandelplan meer (of nog...) konden 
starten. En er staat op korte termijn nog veel te gebeuren, denk aan het geven van toelichting aan bedrijfsarts en later 
misschien ook UWV. Het contact met casemanagement ervaar ik als zeer prettig, er wordt goed tijd genomen en geluisterd 
en ik heb onlangs akkoord gegeven voor informatie-uitwisseling tussen mijn behandelaars met als doel dat ik maximaal 
effectief kan worden begeleid in mijn herstelproces.  

De tweede is van een naaste: 

Afscheid  
Ik kende K. al zo'n 25 jaar toen ze mij om hulp vroeg. Ik kende haar niet anders dan met hersenletsel en had van nabij gezien 
welke belemmeringen dat gaf in haar dagelijkse leven. K. was een held in het op een afstand houden van mensen, mijzelf 
incluis. Zij stond mij alleen in haar omgeving toe als het haar paste. Zo was ze, een zorgmijder ook. Het was een noodkreet 
dat mij heel dicht bij haar bracht. Ze was zo ziek. Uiteindelijk is ze drie maanden later overleden. In die periode kreeg ik met 
haar casemanager hersenletsel te maken. Die hele periode is als een was aan mij voorbijgegaan: mijn focus lag geheel bij K. 
Ze heeft een bijzonder leven geleid waar ze weinig inkijk duldde. Haar omgeving vond daar wat van en had een 
uitgesproken mening hoe die laatste periode "gemanaged" moest worden. De casemanager zorgde ervoor dat ik in alle rust 
kon doen wat ik moest. Ze zette een taskforce op, hield nieuwsgierigen op afstand, beantwoordde vragen, regelde 
contacten tussen de kennissengroepen onderling. Zo kon K. in een warm en veilig cocon naar een einde toe op de manier 
waarop zij wou. Ze is heel rustig, en uiteindelijk vredig heengegaan. Ik ben de casemanager onnoemelijk dankbaar dat we 
het zo hebben kunnen doen. 

De derde is van een casemanager: 

Inzet van ervaringsdeskundige zorgprofessional bracht verandering  
Doorbraak verhaal. 

Ik ben in deze casus ingevlogen als ervaringsdeskundige casemanager. De casus liep vast en de begeleidende 
casemanagers kwamen niet verder met dhr. Dhr vond het fijn dat ik ervaringsdeskundige ben en dat hij zaken niet behoefde 
uit te leggen. Ik ben aan de slag gegaan en ben de spreekwoordelijke ui gaan afpellen. Daarvoor heb ik mijn maatschappelijk 
gevulde gereedschapskist met methodieken geraadpleegd en gekozen voor de contextuele methodiek met de 
familieopstelling, de Duplomethode. N.B. Voorafgaand aan deze sessie zijn er wel een aantal gesprekken geweest met dhr, 
waarin ik mocht delen in mijn ervaring met NAH. Dit gaf vertrouwen en legitimatie om een stap verder te mogen gaan in de 
problematiek van dhr. Ik heb mijn koffer met playmobilpoppetjes en attributen erbij gepakt en samen met de cliënt zijn 
situatie opgesteld. En daarbij aandacht besteed aan hoe hij zijn gezin van herkomst heeft ervaren, de dynamiek die er was, 
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de omgang met elkaar. En hij beschreef de relatie met zijn ouders. En al pratend en ' spelend' werd hem ineens duidelijk dat 
hij een enorme conflictvermijder was. Het conflict zat als een monster in de hoek. Hij kwam tot het inzicht dat hij het 
monster in de ogen moest kijken, en er mee moest gaan afrekenen. Weglopen voor moeilijke dingen was zijn copingstijl 
geworden. Dit speelde ook relationeel al voor de breuk in de levenslijn door zijn hersenletsel, en daarna ging dat alleen maar 
verder. Hij zei tegen mij dat hij het zo bijzonder vond dat ik in 1 gesprekssessie het voor elkaar had gekregen hem inzicht te 
hebben gegeven in de situatie, en dat mijn ' voorgangers' dit in de vele gesprekken die geweest waren nog nooit was 
gelukt. En nu kan de vraag mogelijk gesteld worden: "Waren die professionals dan niet competent genoeg? Daar doe ik 
geen uitspraken over. Wat ik merk aan dhr is hij zich begrepen voelt door mijn ervaringsdeskundigheid. Ten diepste stel ik 
de vragen anders. Dit hoor ik vaker terug. Door deze doorbraak is er draagvlak en ruimte voor soms confronterende vragen. 
Ik kan een "potje breken" bij dhr. 

De vierde is van een zorgverlener: 

Ondersteuning in de zoektocht naar een betere vervolgplek  
Een relatief jonge cliënt met ernstige NAH was al opgenomen in een verpleeghuis op NAH-unit. Daarbij was individuele 
meerzorg toegekend en ook het CCE was al ingeschakeld. Desondanks was het zorgteam overvraagd in kennis, kunde en 
mogelijkheden om blijvend goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden. Daarbij speelde dat het familiesysteem rond cliënt 
zich veeleisend en weinig begripvol opstelde. Het zorgteam deed zijn uiterste best, maar desondanks werden zorgverleners 
regelmatig onfatsoenlijk en intimiderend door familie bejegend. De casemanager NAH heeft in het traject om te zoeken naar 
een betere vervolgplek een zeer ondersteunende rol gespeeld:  
- ze legde en onderhield contacten met externe aanbieders om te bespreken in hoeverre zij deze intensieve zorgvraag 
zouden kunnen bedienen, en wat de aanbieder daarvoor nodig zou hebben;  
- ze ondersteunde familie in het rouw- en acceptatieproces  
- ze gaf familie feedback als zij de zorgverleners op onfatsoenlijke wijze hadden bejegend  
- ze hielp familie in te zien dat ze weinig te kiezen hadden aan mogelijke vervolgplekken en dat ze hun verwachtingen en 
wensen moesten bijstellen naar een realistischer niveau  
- ze adviseerde familie welke stappen zij zelf moesten zetten om hun eigen zorgvragen goed te organiseren.  
Uiteindelijk is client overgeplaatst naar een zeer intensieve behandelsetting. Ze blijft betrokken tot na afronding van de 
behandeling, om samen met de betrokken klantadviseur van het verantwoordelijke zorgkantoor te zoeken naar een 
definitieve woonplek.  

Het beeld dat hieruit naar voren komt is de enorme diversiteit van situaties en omstandigheden en moeiten 
waarmee men kampt. Niet alleen de persoon met hersenletsel, maar ook naasten en zorgverleners.  

Zicht op rol en bijdrage Casemanager 
Het overgrote deel van de ervaringen gaat over de eerste paar maanden dat een Casemanager betrokken is. De 
eerst vragen die natuurlijk opkomen zijn of de Casemanager doet wat nodig was: 

 

Deed de Casemanager Hersenletsel wat op dat moment nodig was? 

De collectieve antwoorden laten het patroon hieronder zien: 
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Het patroon geeft aan dat de Casemanager volgens alle vertelgroepen maar in beperkte mate beperkt werd (of 
zich laat beperken) door anderen, regels of andere zaken. En ook geen verkeerde of meer of minder dingen doet 
dan nodig waren. 

Om meer zicht op te krijgen op hoe de Casemanagers dat voor elkaar krijgen kijken we naar de vraag over de 
opstelling van de Casemanager. 

Hoe stelde de Casemanager Hersenletsel zich in jouw verhaal op? 

Op zicht te krijgen op de opstelling van Casemanager werd de volgende vraag gesteld: 

 

De antwoorden vertonen een duidelijk patroon: 
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In algemene zin vertellers geven aan dat de Casemanager zich naast de persoon met hersenletsel/naaste(n) 
opstelt, begrip heeft en er voor hen is. Hierbij valt wel op dat de personen met hersenletsel hierop extreem positief 
antwoorden en de andere vertelrollen iets meer spreiding laten zien. Tenslotte valt op dat de Casemanagers zelf af 
en toe aangeven wat vanuit de vraag of probleem te werken. Aan de hand van aantal ervaringen gaan we de 
betekenis van het getoonde patroon inkleuren:  

Allereerst een ervaring van een persoon/kind met hersenletsel: 

Case Manager met helicopter view  
Nadat de casemanagers hersenletsel mij geholpen hadden in het UWV traject naar afkeur, ben ik als vrijwilliger gaan 
werken. Na een jaar merkte ik dat ik foutjes ging maken op het werk. Ik heb toen hulp gevraagd aan mijn eerdere 
casemanagers hersenletsel. Die kennen mij en ook nadat we elkaar meer dan een jaar niet gezien of gesproken hadden 
konden ze mij helpen. Ze is op mijn werk bij mij op bezoek geweest en bevestigde dat de werkomgeving voldoende 
prikkelarm voor mij is om in te werken. Wel gaf ze aan dat naar haar idee, ik weer in mijn valkuil was gestapt van 
verantwoordelijk voelen, (lang) doorwerken, zonder voldoende aandacht voor mezelf qua rustmomenten inbouwen. We 
hebben een aantal acties besproken en afgesproken. Ik ben daar nu twee weken mee bezig, en tot nu toe bevalt dat goed. 
Eind mei volgt er nog een evaluatie. De casemanager maakt het verschil, doordat ze vanaf een afstandje mij coacht en 
precies de knelpunten kan benoemen. 

Twee narratieven van naasten: 
Praktijk inzicht door ervaringsdeskundigheid  
Het grootste verschil is de (ervarings) deskundigheid van de casemanager NAH. Mijn moeder heeft Parkinson en een aantal 
TIA’s en herseninfarcten gehad en al vele zorgverleners gezien. De casemanager hersenletsel is de eerste die inzicht heeft 
gegeven over wat dit in het dagelijks leven betekent. Bijvoorbeeld dat simpele dagelijkse bezigheden als aankleden veel 
(hersen) energie kosten tot wel 100% van de beschikbare energie. Ook het structureren van de dag en het bewust 
beperken/kiezen van activiteiten en prikkels was een nieuw en behulpzaam inzicht voor zowel mijn moeder als voor ons.  

Verdwaald  
Onze (nu volwassen) zoon heeft 8 jaar geleden een ernstig ongeluk gehad, waarbij hij hersenletsel opliep. Hij heeft een 
vorm van autisme, en er klopte voor hem dus niets meer na het ongeluk. Als je weet wat autisme inhoudt, snap je wat ik 
bedoel. Ook zijn geheugen werd heel slecht, en hij kreeg meer gedragsproblemen. Wij hadden geen hulp, en onze zoon 
weigerde toentertijd hulp. Ik voelde me alleen en verlaten, zoonlief kreeg zoveel gedragsproblemen dat we hem niet meer 
thuis konden houden. Op een gegeven moment had hij zelf eindelijk door dat hij hulp nodig had, en is actief hulp gaan 
zoeken. Tijdens zijn zoektocht naar hulp, gebeurde waar wij bang voor waren, hij kwam met justitie in aanraking. Ik weet 
niet meer hoe, maar wij kregen een casemanager hersenletsel, en die was zeker voor mij, maar ook voor mijn partner een 
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verademing! Zij luisterde, gewoon luisteren zonder oordeel, we konden ons verhaal kwijt zonder oordeel, ze luisterde en 
hóórde! En wees ons wegen! Ze zocht onze zoon op en ook hij vond het fijn dat zij hem begreep! 

Ik denk dat we zonder deze casemanager niet zover en zo goed waren gekomen, ze heeft door haar aanwezigheid en hulp 
en wegwijzers ons zover gekregen dat we het weer zien zitten! We zijn er nog lang niet, maar er zijn wegen die we kunnen 
volgen. Ik voel me gelukkig niet verdwaald met een goede TomTom! 

Een narratief van een Casemanager: 

Doorzettingsvermogen  
Het doorbraakmoment dat ik hier wil vertellen is het moment dat de huisarts na jaren -heen-en-weer-praten- uiteindelijk 
een doorverwijzing deed naar de neuroloog voor diagnostiek. De huisarts deed dat op mijn aandringen als casemanager. Ik 
heb haar eerst gebeld. Zij wilde toen samen met cliënt het gesprek aangaan. Op basis van dat gesprek besloot zij tot 
doorverwijzing. Achtergrond: het letsel is 6 jaar geleden door een auto-ongeluk ontstaan. In de tussenliggende jaren is er 
weliswaar sprake geweest van behandeling, maar niet van een heldere diagnose en een gerichte (multidisciplinaire) 
behandeling gericht op revalidatie. Inmiddels is diagnose gesteld door neuroloog en intake door revalidatiearts heeft 
plaatsgevonden; er is een traject gestart bij de ergotherapeut en bij de psycholoog. Alles bij elkaar een hele verandering, 
waar cliënt wel heel lang op heeft moeten wachten en moeder heel hard voor heeft moeten knokken. Want zij is voor haar 
dochter langs heel veel hulpverleners gegaan om dit traject in gang te kunnen zetten. Via Breinlijn is ze bij ons project uit 
gekomen en het is mooi dat we nu samen zo ver gekomen zijn. 

En tenslotte twee narratieven van “anderen” een revalidatiearts en een werkcoach: 

Brugfunctie met oog voor patiënten-belang  
Er waren veel zorgverleners betrokken bij deze jonge vrouw. Iedereen wilde het beste voor haar,  maar voor haarzelf (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 jongedame veel energie en voelde voor haar 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 twee keer. En dat is erg belangrijk 
voor deze jonge vrouw van 18 jaar. 

Belang van een casemanager hersenletsel.  
Belanghebbende had een uitkering aangevraagd, maar was tegelijk via de WMO aangemeld voor ambulante begeleiding. 
De casemanager hersenletsel was direct betrokken. Dit hielp bij het voeren van gesprekken met belanghebbende en een 
pad uit te stippelen. Gezien de situatie van belanghebbende is het moeilijk om te verwoorden, uit te leggen wat er aan de 
hand is en wat hij nodig heeft. Hij heeft op meerdere vlakken hulp nodig. In mijn rol als werkcoach kan ik hem hierin niet 
begeleiden. Er zijn goede afspraken gemaakt, waar belanghebbende bij betrokken was. Nu merk ik een vooruitgang bij 
belanghebbende. Hij houdt mij op de hoogte, stelt vragen. Wel met ondersteuning van de casemanager. Je merkt dat 
belanghebbende meer zelfvertrouwen krijgt en stappen maakt. Ik vind dat de casemanager een belangrijke rol vervult voor 
mijn klant en spil is in de verbinding leggen/contact leggen met organisaties. De klant is hierbij geholpen maar dat geldt ook 
voor mij als werkcoach. De hulp/begeleiding die hij nodig heeft is specialistisch. Wat ik ook goed aan de begeleiding is, is 
dat het praktisch is. 

Wat opnieuw opvalt is de enorme diversiteit in de werkzaamheden van Casemanager. Om dat te illusteren 
tenslotte twee grafieken waarin die goed zichtbaar is. 

Wat probeerde de Casemanager Hersenletsel hier te doen of te veranderen? 

Om te kunnen evalueren waar de activiteiten en interventies van Casemanagers op gericht zijn is de onderstaande 
vraag over de “Interventieniveaus” opgenomen. Hét kenmerk van deze lijst met interventies is dat de lagere 
nummers meer gericht zijn op “productie” en de hogere steeds meer gaan over “zelf-organisatie”. Hoe hoger het 
interventie-niveau hoe krachtiger/duurzamer de interventie. Overigens is het niet zo dat “hoe hoger, hoe beter”. Als 
het nodig is om eerst te zorgen dat er zorg komt (of verdwijnt) omdat de situatie daarom vraagt dan is dat prima.  
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Met die kanttekeningen observeren we dat de 4 meestgebruikte interventies zijn: 

• 7 - Informatie geven of zorgen dat deze gebruikt wordt. 

• 4 - Jezelf beschikbaar maken 

• 1 - Zorgen dat er meer of minder hulp/zorg komt 

• 2 - Zorgen dat hulp/zorg sneller of langzamer op gang komt. 

Welke andere zorgverlener of organisatie had de grootste invloed in deze situatie? 

Mensen met hersenletsel en hun partners/ouders hebben te maken met een grote aantal verschillende hulp/
zorgverleners en organisaties. Uit de antwoorden valt op te maken dat de diversiteit groot is. Zo groot zelfs dat de 
keuze “Anders” veruit de meestgebruikte is.  

©4vitae BV



Narratieve Evaluatie Casemanagement Hersenletsel Pagina  van 18 34

Zicht op rol en bijdrage zorg/hulpveld 
De diversiteit aan zorg/hulp verleners en betrokken instanties is - zo hebben we hiervoor al gezien - groot. In de 
volgende paragrafen kijken we naar de kwaliteiten van die zorg/hulp/ondersteuning. Er is voldoende? De juiste? 
Hoe is die georganiseerd? Helpt het? Wat was hun opstelling? En deden zij wat nodig was? Grotendeels dezelfde 
vragen dus die over de Casemanager Hersenletsel zijn gesteld. 

Welke zorg was er voor de persoon met hersenletsel & naaste(n)? 

De vertellers gaven per narratief hoe zij de zorg rondom de persoon met hersenletsel en hun naasten 
karakteriseren.  

We zien dat vertellers aangeven dat er sprake is van een te leeg zorglandschap, al is er ook enige sprake van te 
druk, verkeerd, chaos, het sterkst in de ogen van naasten. 

Een ervaring aan de lege kant van een naaste: 

Te laat.. te laat...  
Mijn verhaal betreft een man van  58, die al sinds zijn eerste hersenbloeding op 25-jarige leeftijd, zichzelf moest redden. Om 
hem heen werd zijn “uitval” niet herkend als zodanig. De hersenbloeding zorgde voor fysieke klachten, maar hij onderging 
ook een persoonsverandering. Hij was intelligent, maar door extreme gedragsuitingen veroorzaakte hij veel problemen. Hij 
rondde zijn studie niet meer af en heeft nooit enig betaald werk kunnen uitvoeren. Bovendien vervreemdde hij van zijn 
familie en bekenden. Langzaam maar zeker raakte hij lagerwal, zeker ook nadat hij nóg een keer door een hersenbloeding 
werd getroffen. Hij werd eenzaam en ongelukkig. Geen enkele uitvoeringsinstantie (Bijstand - Gemeente, UWV) herkende 
de fysieke en mentale uitval als een structureel gevolg van doorgemaakt hersenletsel. En hij kreeg dientengevolge geen 
structurele hulp noch financiële ondersteuning. Meneer moest longkanker ontwikkelen voordat we hulp konden krijgen. Via 
dit project. En dan ook nog omdat ik bekend was met de projectleider. Maar feitelijk kwam hulp te laat. Meneer leefde nog 
maar kort nadat hulp via het project effectief kon worden. En dat is feitelijk wat ik nog kwijt wilde: hóe kan de samenleving 
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mensen met NAH effectief en tijdig kan ondersteunen. En vooral aangepast aan individuele omstandigheden. “Eigen kracht” 
en “eigen verantwoordelijkheden” zijn holle begrippen als iemand zó getroffen wordt en verandert van een normaal 
functionerend mens in een persoon die nog op zichzelf lijkt maar op hoofdlijnen niet meer voor zichzelf kan zorgen en 
evenmin een steunstructuur heeft. Om dan door een bureaucratisch opgetuigd zorgsysteem op de juiste plek voor hulp 
terecht te komen, is geen sinecure. Voor niemand - zeker niet voor iemand die kwetsbaar is. Inzicht in effecten van NAH is 
voor casemanager van belang. NAH in relatie tot de specifieke persoon die dit getroffen heeft. Er zijn mensen die een 
directieve, praktische aanpak nodig hebben, terwijl anderen gebaat zijn bij een ruime en uitnodigende ondersteuning. NAH 
is geen blauwdruk, die een standaardaanpak vereist. 

En van een hulp/zorgverlener: 

De aanhouder wint  
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 CMH zich ermee ging bemoeien en de aanmelding voor patiënt nieuw leven in blies. In 
een eerder verslag heb ik het volgende gezegd: “Ik vind het project 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". Het feit dat CMH 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 nabije 
vooruitzicht overgeplaatst te worden naar een passende woonsituatie dicht bij zijn gezin. 

Tenslotte een ervaring aan de “druk/chaos” kant van een Casemanager: 

Minder zorgverleners loont  
Bij de start van de casus waren er 4 of 5 partijen betrokken bij dit kind die niet echt samenwerkten, sommigen er maar voor 
korte tijd (bijv 8 keer) waren, voor ouders was het onduidelijk wie wat deed met welk doel, wanneer, voor hoe lang. Voor 
het kind waren het veel wisselingen en weinig effect. Als casemanager hebben we het aantal partijen teruggebracht tot 2, 1 
voor de dagelijkse ondersteuning en 1 voor periodieke observatie. Voor het kind werd veel duidelijker wie zij kan 
verwachten, voor ouders duidelijker wie wat wanneer doet en wat de doelen zijn. 

Wat was de waarde van betrokken zorgverleners, organisaties en instanties samen?  

Uit het voorgaande is al duidelijk dat veel betrokkenen niet wil zeggen dat er ook goed geholpen wordt. Eén 
hulpverlener kan goud zijn, vijf kan leiden tot chaos, maar kan in andere gevallen wel nodig zijn. Om dat verder te 
kunnen duiden vroegen we naar de totale waarde van de betrokken zorgverleners, organisaties en instanties:  

Vertellers zeggen dat waarde van de betrokken organisaties (zorg, overheden, enz) grotendeels in het midden valt 
(neutraal, niet positief, niet negatief). We zien wel een flinke tendens naar links (negatief, toevoegen leed en last) 
met zelfs een uitschieter uiterst links. 
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Onderstaande ervaring gaat over toevoegen van leed door zorg: 

Zorg mijden door negatieve ervaring.  
Cliënt heeft door een hersenvliesontsteking NAH gekregen, ze is dan 72 en is heel erg ziek. Familie heeft al afscheid van 
haar genomen. Wonder boven wonder krabbelt zij langzaam op. In de revalidatiekliniek, waar zij nog helemaal niet aan toe 
blijkt te zijn, wordt ze enorm angstig en kan ze het allemaal niet verwerken en begrijpen. Ze decompenseert, daarom 
opname in een verpleeghuis, waar zij zo mogelijk nog slechter wordt en heel heftig gedrag laat zien. Familie ziet geen 
andere oplossing dan haar naar huis te halen. Ze zijn het vertrouwen in de zorg volledig kwijt, vooral door de laatste 
ervaring, waarin er niet werd meegedacht en geen aandacht was. Alleen maar meer medicatie en separeer en vastleggen in 
bed. Echt een verschrikkelijke ervaring voor de familie. Thuis ging het heel langzaam beter, met heel veel aandacht en liefde 
en geduld knapte ze op. Aangedaan en duidelijk NAH, maar wel weer zich veilig voelend en begeleidbaar en te verzorgen. 
Dit maakte dat de familie niet meer aandurfde om welke hulp dan ook te zoeken en te regelen. Vijf jaar verder vragen ze 
zich af hoe nu verder want ze zien achteruitgang bij mevrouw. Met mijn hulp als casemanger hersenletsel  hebben we de 
weg naar de hulpverlening weer kunnen vinden, de juiste organisaties ingeschakeld, en een bezoek aan de geriater 
gebracht. Veel uitleg over NAH aan de familie, een bezoek aan mevrouw. Mevrouw die heel angstig is voor vreemden, liet 
mij toe. Ik had een doosje bonbons meegenomen, ik wist dat ze van zoet houdt. Deze binnenkomer was een schot in de 
roos. Nu staat de casus op de waakvlam en loopt de zorg.  

Dat het ook anders kan blijkt uit deze ervaring die geheel aan de “verlichten” kant staat: 

Wat een zoektocht, maar wat een succes  
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 ECHT 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 het meisje zelf en het gezin zoveel beter gaat!! Op alle vlak een succes verhaal, 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 echt als een team-actie waarbij echt de welzijn van het kind voorop stond. 

Hoe stelde de andere zorgverlener of organisatie zich op? 

Complexe problemen of uitdagingen kenmerken zich door het feit dat er geen onderliggende oorzaak is, maar een 
samenspel van factoren. Er is geen root-cause maar wel een emergent patroon dat is ontstaan en zichzelf in 
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stand houdt. Daarom is het van belang voor het besturen van het netwerk van Casemanagers dat er zicht is op de 
vraag in hoeverre er gewerkt wordt vanuit relatie en naast staan of vanuit problemen, op afstand. Deze vraag geeft 
dit zicht: 

Vertellers zeggen dat er sprake is van een duidelijke tweedeling (bimodaal) in de wijze waarop andere 
zorgverleners of organisaties zich opstellen. De verdeling tussen “naast staan, er zijn” en “afstand houden, vanuit 
vraag werken” is ongeveer in evenwicht. Men doet dus het een of het ander, daar waar de Casemanager dat 
evenwicht wel bewaard 9(zie grafiek “Deed de Casemanager Hersenletsel wat op dat moment nodig was?” 

 

Een verhaal over naast staan en er zijn: 

Kastje naar de muur - overbelaste mantelzorger  
Een mevrouw die na haar CVA niet alleen kan zijn: ze vergeet dat ze snel uit balans raakt, dus valgevaar. Beperkt ziekte-
inzicht... Ook last van apraxie dus heeft eigenlijk altijd haar man nodig in de buurt. Dhr dreigde overbelast te raken, dus 
mantelzorgondersteuning willen inzetten, maar dit gaf veel gedoe bij WMO-vrijwilligerscentrale - WLZ aanvraag - 
cliëntondersteuning, zorgverzekeraar, mantelzorgmakelaar. Ondanks de vele opties van ondersteuning/begeleiding - die in 
werkelijkheid door regeltjes helemaal geen optie bleken te zijn helaas- werd dhr steeds van het kastje naar de muur 
gestuurd. In deze situatie heb ik als CVA-nazorgverpleegkundige een beetje de rol van Casemanager Hersenletsel op me 
genomen, terwijl de nazorg op zich al afgerond was (zoals wij nazorg aanbieden vanuit de zorgketen). 

Het kwam allemaal op dhr aan, omdat mw door haar CVA niks meer goed onthield. Dhr hield liever contact met mij dan dat 
ik een nieuwe verpleegkundige in zou zetten, maar als ik had geweten hoe druk ik zou zijn met regeldingen en coördineren, 
dan had ik graag meteen een Casemanager Hersenletsel ingeschakeld.  
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En een over werken van uit probleem, afstand: 

Handelingsverlegen  
Cliënt ernstig aangedaan verblijft in een verpleeghuis, men zit met de handen in het haar is handelingsverlegen. Cliënt en 
naasten krijgen niet wat ze zouden mogen verwachten. Situatie zit muurvast er is een patstelling ontstaan die niet te 
doorbreken lijkt. Iedereen is de dupe en onderdeel van het probleem. Vooral de cliënt, die is niet in staat voor zichzelf op te 
komen en dit zal waarschijnlijk ook nooit meer gebeuren. Naasten zijn boos, verdrietig en teleurgesteld. De casemanager 
hersenletsel heeft zich opgesteld als verbindende factor tussen zorgverlening en familie. Niet partijdig en niet meeslepend in 
het probleem. Er boven blijven hangen en proberen iedereen tot de juiste inzichten te laten komen. Met als gevolg dat er wel 
gesproken kon worden met elkaar en geprobeerd kon worden te werken naar een opening voor een oplossing. 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..  

Deed de andere zorgverlener of organisatie wat nodig was in deze situatie? 

Een andere invloed op handelen in complexe situatie is het handelen vanuit de huidige situatie. Wordt er een 
stapje gemaakt? De onderstaande vraag is bedoeld om zicht te krijgen op de invloed twee veelvoorkomende 
faalfactoren. Deze kunnen ook beiden in min of meerdere mate voorkomen. 

 

De vertellers delen ervaringen over alle schakeringen als het gaat om de vraag of andere zorgverleners of 
organisaties doen wat nodig is. Er is wel enige neiging richting “zeer sterke beperking door anderen, regels of 
andere zaken”. Opvallend is dat “het midden”, dus het niet voorkomen van beide faalfactoren een “gat” laat zien.  

 

Een ervaring over het laten beperken door anderen, regels of ander zaken: 

Iedereen met NAH moet na het ziekenhuis of revalidatie begeleiding krijgen van een casemanager of professional  
Ik werd door de revalidatiearts van het ziekenhuis gebeld. Mevrouw liep volledig vast in werk en hoe moest dit nu verder 
met mevrouw. Ik werd haar casemanager. Ik zag een vrouw die worstelde met opbouw werk, onbegrip leidinggevende, 
weinig verstand van de wet en regelgeving. Ik merkte dat de re-integratie haar hele leven beïnvloedde. Ik was de eerste 
keer bij haar op bezoek en ze was zo in gevecht met haar zelf. Ze wilde haar werk opbouwen maar dat lukte niet. De tranen, 
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het verdriet, de rouwverwerking en de strijd om haar werk en het gezin draaiende te houden. Het traject bij de bedrijfsarts, 
het onderzoeken van het tweede spoor. Ik heb mevrouw geholpen door stap voor stap de wet en regelgeving uit te leggen. 
Daarnaast haar kunnen spiegelen dat werkopbouw niet ten gevolge van haar privéleven mag gaan. Mevrouw heb ik 
ondersteunt in haar emoties en haar rouwproces t.a.v. werk . Ze was zo zenuwachtig voor het gesprek met de 
verzekeringsarts. Ik heb samen met haar dit gesprek voorbereid. Het geeft al heel veel steun als je weet wat voor vragen je 
krijgt. Het is zo belangrijk dat je als casemanager meeloopt en de evaluaties die opgesteld zijn (t.a.v. het UWV ) kan 
beoordelen. De gesprekken met de bedrijfsarts en met de verzekeringsarts kan voorbereiden. Haar man uitleg kan geven 
over NAH. Ik weet nog haar blijdschap en ook rouw toen ze een IVA kreeg. Blijdschap dat ze haar energie niet meer in het 
werk hoeft te steken. Blijdschap dat ze haar energie in haar privéleven kan steken. Rouw dat ze afscheid heeft moeten 
nemen van werk wat zeer belangrijk voor haar was. Haar man was ook erg opgelucht. Hij gaf aan dat hij heel veel zaken in 
het huishouden had overgenomen. Hij liep ook op zijn einde. Het had ook veel invloed op hun zoon die begeleiding vanuit 
school kreeg. Er is ruimte gekomen om andere dingen te ontdekken. Samen weer aan de relatie in het gezin te werken. Het 
re-integratietraject ( toch een aantal uren per week aan het werk) en het gevoel dat dit niet zou lukken deed zoveel met 
mevrouw. Dit is nu afgesloten.  

En een over andere, verkeerde, minder of meer dan nodig: 

Eindelijk iemand met verstand van zaken die met je meeloopt!  
Sinds we een casemanager NAH hebben, wordt er eindelijk met ons meegedacht door iemand die verstand van zaken 
heeft. Hiervoor hadden we zorgverleners die niet verder kwamen met onze dochter en ook niet wisten wat een verstandige 
weg was om te bewandelen. Nu hebben we iemand die de situatie erkent en begrijpt en met ons meedenkt en meevecht 
voor de juiste zorg. Ook al is die op dit moment nog niet helemaal gerealiseerd. Er wordt wel aan gewerkt en met ons 
meegedacht. - Ze voert gesprekken met de gemeente. Heel specifiek over de vergoeding van een hulphond. Met een 
eerdere Wmo-consulent was afgesproken dat er een vergoeding van de training van de hulphond mogelijk zou zijn. Met 
onze huidige Wmo-consulent werd het direct afgewezen en was er geen gesprek mogelijk. Überhaupt lopen de gesprekken 
met deze contactpersoon niet. Als ze het moeilijk vindt worden, gooit ze de hoorn op de haak. Onze casemanager heeft al 
verschillende gesprekken met haar gevoerd en heeft ook een aanvullend verslag geschreven over onze dochter, over NAH 
en over de mogelijkheden die een hulphond zou kunnen bieden. En over de verplichting die de gemeente alsnog heeft voor 
een kind met NAH, ook als dit in de WLZ zit. Dit laatste is nog niet helemaal doorgedrongen.  

Door dit aanvullende verslag en de aanvullende gesprekken tussen de casemanager NAH en de Wmo-consulent hebben 
wij nu (uit coulance) een jaar vergoeding toegezegd gekregen. Hierna hoeven we niet meer terug te komen bij de gemeente. 
– De casemanager hersenletsel helpt ons gesprekken te voeren op school. Onze dochter zit in het eerste jaar van het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs, maar loopt vast. De lessen sluiten totaal niet aan bij haar mogelijkheden en ook de 
randvoorwaarden zijn niet goed. Met onze casemanager NAH voeren wij verschillende gesprekken op school. Eerst met de 
mentor, daarna ook met de orthopedagoog en tenslotte ook met de teamleider. Er is iets in gang gezet, waar dit gaat 
eindigen weten we nog niet. Maar zonder onze casemanager hadden wij nooit zo ver durven gaan. Maar door de 
aanmoediging van onze casemanager zijn wij toch de gesprekken aan gegaan. En ervaren we ook steun op school vanuit de 
orthopedagoog en teamleider. We zijn blij dat er in ieder geval wat in gang is gezet. Onze casemanager speelt nu ook een 
actieve rol in het voeren van gesprekken met docenten op het VSO met betrekking tot onder andere hun kennis van NAH en 
de inzet hiervan in het (speciaal) onderwijs. 
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Intermezzo 2 - Casus “Van vastgelopen naar samen onderweg" 
In dit intermezzo tonen we vertelde ervaringen voor een jeugdcasus vanuit verschillende vertelperspectieven. 

Casemanager: In beweging....(ver)schuilen kan niet meer!  
Dochterlief met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) gaat naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Zij heeft een pittige tijd 
achter de rug op het (speciaal) basisonderwijs. Ouders zijn huiverig, die zien het nog niet zomaar goed komen. Als 
casemanager hersenletsel startte ik in het voorjaar bij dit gezin. Ik denk het VSO waar hun dochter na de zomervakantie 
naar toe gaat goed te kennen. Ze hebben (als een van de weinige in NL) een expertiseteam NAH (niet aangeboren 
hersenletsel). Ik stel de ouders gerust, het komt allemaal goed. Al heel snel na de start op de nieuwe VSO school blijkt niets 
van alles wat gedroomd, gewenst en verwacht werd werkelijkheid te worden. In tegendeel. De mentor "kende" zijn 
doelgroep wel en had geen overdracht en info nodig. Hij zou eerst zelf wel een indruk willen krijgen van het meisje. NAH is 
eigenlijk hetzelfde als ASS! In het ondersteuningsplan ontbrak recente dossierinformatie. Ik wist niet wat ik hoorde en wat 
dit gezin meemaakte. Een VSO met een expertiseteam NAH en dan dit meemaken? Als casemanager ben ik samen met de 
ouders gaan praten op school, met diverse betrokkenen: mentor, klasse-assistent, orthopedagoog, NAH- ah-expert, 
directeur.... Er is aandacht aan (en uitleg over van) NAH gegeven en dan de tekst verder aanhouden.... Samen met ouders 
heeft de casemanager handelingsadviezen op papier gezet, i.s.m. de orthopedagoog van school. De mentor had juist vanaf 
het begin de al aanwezige kennis moeten aangrijpen om vanaf de eerste minuut het goede te doen bij deze leerling. Nu 
heeft hij zijn kruit verschoten. Ook de andere vakleerkrachten kiezen voor een eigen benadering, die niet aansluit bij deze 
leerling. NAH is niet hetzelfde als ASS! Wat een triest verhaal. De casemanager gaat nu met alle leerkrachten in gesprek 
over hun ervaring, kennis en visie met betrekking tot NAH. Waar liggen hiaten, moeilijkheden of irritaties. Hoe kunnen we 
dit samen oplossen: een prachtige vorm van samenwerking. Doorbraak op diverse niveaus. 

Ambulant begeleider expertiseteam: Terugkoppeling prettige samenwerking  
De afgelopen periode heeft de casemanager van deze cliënt geholpen om meerdere zaken uit te zoeken. Waar we in contact 
kwamen voor een leerling binnen het VSO, zijn we contact blijven houden en heeft zij meegedacht bij andere casuïstiek. De 
gedrevenheid waarmee ze dit oppakte was erg fijn. Het even sparren, delen van frustratie, kijken naar mogelijkheden en 
inzetten van expertise was erg prettig. Uiteindelijk is de geboden hulp niet gerelateerd aan de casus zoals bij jullie bekend, 
maar is er meegedacht in andere casuïstiek. Door handige tips te geven, te verwijzen naar andere organisaties die mogelijk 
passende ondersteuning zouden kunnen bieden, zijn we tot een concrete actie over kunnen gaan. Dit hield concreet in:  

- Verschillende mogelijkheden geïnventariseerd  

- Passende ondersteuning voor een leerling met NAH ter voorbereiding op haar examens.  

- Uitbreiden van het netwerk van professionals rondom NAH. 

Behandelend arts: Wat een zoektocht, maar wat een succes  
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 ECHT 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 het meisje zelf en het gezin zoveel beter gaat!! Op alle vlak een succes verhaal, 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 echt als een team-actie waarbij echt de welzijn van het kind voorop stond. 

Docent/mentor: Verbinder  
Hoewel de insteek gelinkt was aan een specifieke leerling, werd het gevoerde gesprek 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 handvatten/aandachtspunten aan bod kwamen. Voortdurend had ik daarbij het idee dat er ook sprake 
was van wederzijds leren; de casemanager kreeg inzichten in hoe het bij ons (VSO) gaat, aan welke noodzakelijke 
veranderingen gedacht wordt en wat daarvoor nodig is. Tegelijk werden daarbij ook de grenzen besproken. Ook is aan bod 
gekomen hoe de casemanager hier een rol kan spelen en werd duidelijk dat daartoe reeds initiatieven genomen zijn. 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) 
de casemanager op dit terrein kan zorgen voor inzichten (ook bij VWS), stroomlijnen en ondersteuning, zou dit enorm 
helpend zijn voor kind en betrokkenen. 
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Naaste: Eindelijk iemand met verstand van zaken die met je meeloopt!  
Sinds we een casemanager NAH hebben, wordt er eindelijk met ons meegedacht door iemand die verstand van zaken 
heeft. Hiervoor hadden we zorgverleners die niet verder kwamen met onze dochter en ook niet wisten wat een verstandige 
weg was om te bewandelen. Nu hebben we iemand die de situatie erkent en begrijpt en met ons meedenkt en meevecht 
voor de juiste zorg. Ook al is die op dit moment nog niet helemaal gerealiseerd. Er wordt wel aan gewerkt en met ons 
meegedacht. – De casemanager voert gesprekken met de gemeente. Heel specifiek over de vergoeding van een hulphond. 
Met een eerdere contactpersoon bij het wijkteam was afgesproken dat er een vergoeding van de training van de hulphond 
mogelijk zou zijn. Dit is in een andere situatie binnen de gemeente ook gebeurd. Met onze huidige contactpersoon bij het 
wijkteam werd het direct afgewezen en was er geen gesprek mogelijk. Überhaupt lopen de gesprekken met deze 
contactpersoon niet. Als ze het moeilijk vindt worden, gooit ze de hoorn op de haak. Onze casemanager heeft al 
verschillende gesprekken met haar gevoerd en heeft ook een aanvullend verslag geschreven over onze dochter, over NAH 
en over de mogelijkheden die een hulphond zou kunnen bieden. Maar ook over de verplichting die de gemeente alsnog heeft 
voor een kind met NAH (ondanks dat deze ook in de WLZ zit). Dit laatste is overigens nog niet helemaal doorgedrongen. 
Door dit aanvullende verslag en de aanvullende gesprekken tussen de casemanager NAH en de contactpersoon hebben wij 
nu (uit coulance) een jaarvergoeding toegezegd gekregen. Hierna hoeven we niet meer terug te komen bij de gemeente.  
Ze helpt ons om gesprekken te voeren op school. Ons kind zit in het eerste jaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs, 
maar loopt vast. De lessen sluiten totaal niet aan bij haar mogelijkheden en ook de randvoorwaarden zijn niet goed. Met 
onze casemanager voeren wij verschillende gesprekken op school. Eerst met de mentor, daarna ook met de orthopedagoog 
en tenslotte ook met de teamleider. Er is iets in gang gezet, waar dit gaat eindigen weten we nog niet. Maar zonder onze 
casemanager hadden wij nooit zo ver durven gaan. Maar door de aanmoediging van onze casemanager zijn wij toch de 
gesprekken aan gegaan. En ervaren we ook steun op school vanuit de orthopedagoog en teamleider. Zoals gezegd: we 
weten nog niet hoe dit gaan eindigen, maar we zijn blij dat er in ieder geval wat in gang is gezet. Onze casemanager speelt 
nu ook een actieve rol in het voeren van gesprekken met docenten op het VSO met betrekking tot onder andere hun kennis 
van NAH en de inzet hiervan in het (speciaal) onderwijs. 

Casemanager: Samen leren en ontwikkelen  
Ik ben als CMHL betrokken bij een cliënt die naar een cluster 3 school gaat, met specifieke kennis van NAH. Er is nl een 
expertise-team onder dezelfde naam en dat opereert vanuit hetzelfde gebouw. Al spoedig kwam ik erachter dat ik de 
expertise van dit expertise-team rond NAH niet in kon zetten op de eigen VSO-school! Nooit bedacht dat kon bestaan! Ik 
heb contact gezocht met de teamleider en dit ter sprake gebracht. Het was een eyeopener... eigenlijk nooit bij stilgestaan... 
en ja, best gek. Hoe kunnen we dit gat dichten? We hebben te maken met regels en wetten/ grenzen en beperkingen.. maar 
waar zitten de openingen? De directeur van de VSO school is bij het volgende gesprek aangesloten. En ook bij hem rezen 
vragen omtrent de kennis en expertise van NAH bij de (vak)leerkrachten. Ik kan en wil als CMHL best extra 
deskundigheidsbevordering geven, maar dat hebben ze vast allemaal al gehad... en daar ligt ook het knelpunt niet, maar 
waar wel? Mooie samenwerkingsrelatie, waarin ik als CMHL nu in gesprek ga met alle vakleerkrachten (betrokken bij 1 
cliënt) over hun ervaring, visie en betrokkenheid tov leerlingen met NAH. 

Casemanager: Een helder beeld...  
NAH en handelingsverlegenheid; dit hoort bij elkaar als een deksel op een potje! Mensen weten niet voldoende over NAH, 
weten niet wat ze moeten doen in het dagelijks leven. Ze krijgen een uitleg of analyse, maar dan.....??? In meerdere casussen 
schrijf ik samen met ouders een A4 / een gebruiksaanwijzing/ handelingsadviezen..... En iedereen van ouders, zorgboerderij, 
school tot oppas (bij alle casussen) zijn er zoooooo ontzettend blij mee! Dat is een heldere beeldvorming, dat gaat over deze 
ene unieke cliënt. Wat heeft zij nodig en hoe doe je dat?! En de laatste zin is altijd: "mocht je twijfelen of zij het expres doet 
of niet, geef haar NAH dan het voordeel van de twijfel: "het is dan geen onwil, maar onvermogen”. 

Casemanager 
De aanpak van NAH op een cluster 3 school schiet ernstig tekort. Bespreekbaar gemaakt met directeur, orthopedagoog en 
ouders. Uiteindelijk gaat casemanager in gesprek met de vakdocenten om boven tafel te krijgen waar het 'm in zit. Tijdens 
interview met vakdocent muziek krijg ik te horen dat ze niets weet van de achtergrond van de kinderen. Ze heeft ze maar 1 
uur in de week en ze wil gewoon beleven en ervaren.... Dus maakt haar niet uit wat de kinderen hebben. Bovendien is de 
klassenassistente er altijd bij: die kan anders wel ingrijpen.(Kennis van autisme, ADHD etc heeft ze ook niet. Ze heeft het 
conservatorium gedaan!) Uh….. 
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Hoofdstuk 3 - Proces en achtergrond werkwijze 
In dit hoofdstuk bevat eerst een puntsgewijze lijst van het gevolgde proces. Daarna volgt achtergrondinformatie 
over de werkwijze. 

Proces  

• Contractering: De stichting In-Tussen heeft 4vitae gevraagd om de waarde en betekenis van Casemanagement 
Hersenletsel zichtbaar en bespreekbaar te maken. 

• Vaststellen systeem in focus: Bij het evalueren hoort een Systeem in Focus; het te evalueren systeem en de 
entiteiten daarbinnen. Zie Figuur 2. 

• Ontwikkelen Deel- en duidingspunt: Op basis van het System in Focus is een deel- en duidingssysteem 
geconfigureerd. Dat is een uitnodigingsboodschap - bijvoorbeeld een email - die mensen moet motiveren een 
website met uitlokkingsvragen , vertelveld en duidingsvragen te gebruiken. De duidingsvragen leveren koude 8

(harde) data op en warme data. Warme data gaat over de context, over impact, over relaties, over betekenissen. 
Het goud zit vooral in de warme data en combinaties daarvan met andere warme en koude data. De duiding van 
warme, koude data en narratieven samen noemen we narratieve informatie.  

• Delen verhalen door vertelgroepen: 355 verhalen gedeeld in april en mei 2021 (circa 3 weken). De bereidheid te 
vertellen bleek hoog.  

• Ontsluiten narratieven en narratieve data: Data visualiseren in interactief duidingssysteem en detecteren 
patronen. (back-office 4vitae)  

• Inzicht en betekenisgeving: Bijeenkomst(en) met mensen van Stichting InTussen en VWS begeleid door 4vitae 

 Dat zijn vragen waarop het antwoord een verhaal is. Bijvoorbeeld “Wat was het meest opvallende dat je vandaag is overkomen?”.8

Figuur 2: System in focus voor Casemanagement Hersenletsel. Hierin zien we alle actoren en activiteiten die invloed hebben op mensen 
met hersenletsel en hun naasten. In de gele vakken staan de factoren en modulatoren die zijn meegenomen, waaronder uiteraard veel zorg/
hulp. Over de dikgedrukte aspecten wordt een vraag gesteld en de dungedrukte begrippen daarachter zijn de opties waarmee de verteller 
zijn/haar ervaring kan duiden. 
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• Rapportage : Door 4vitae. 

Benadering en methodische onderbouwing 
Participatief narratief evalueren is geen methode maar een benadering waarbij uit veel verschillende 
wetenschappen word geput; Narratologie, complexiteitskunde systeemtheorie, linguïstiek, semiotiek, cybernetica, 
kennismanagement en zorgethiek. 

Uitgangspunt is dat de kennis over een systeem/de maatschappij in dat systeem zit. Door meerdere vertelgroepen 
te laten vertellen is er een rijkheid aan perspectieven en worden er op voorhand geen betekenissen weggeduwd.  

De aanpak en stappen daarbinnen 

Bij participatief narratief evalueren wordt op basis van narratieve informatie zicht verkregen en inzicht opgebouwd. 

Zicht op wat er echt gedaan wordt, de praktijken en inzicht in wat het systeem in focus (in dit geval 
Casemanagement Hersenletsel) doet met en voor mensen.  

1. Delen & duiden; De vertellers delen een ervaring en worden onderzoeker van hun ervaring door er vragen 
over te beantwoorden. Er is dus geen sprake van een vragenlijst (enquiry) maar van een ervaring waar vragen 
over gesteld worden (inquiry). Het nadeel van een vragenlijst is dat de opsteller ervan weet wat hij wil weten 
waar het hier gaat over wat de vertellers willen dat de opdrachtgever/beslisser/toezichthouder weet.  

2. Visualiseren en detecteren; Door visualisatie met software van de antwoorden op deze extra vragen kunnen 
clusters en patronen in de narratieve worden ontdekt. Het detecteren van betekenis volle patronen is 
grotendeels handwerk en het interpreteren en duiden is altijd mensenwerk. Het is niet mogelijk de computer te 
laten duiden. Een computer kan slecht omgaan met context en/of morele afwegingen.  

3. Inzicht en betekenisgeving; Wat de patronen en onderliggende betekenen vraagt om gezamenlijke 
betekenisgeving in een participatieve betekenisgevingsfase. Daar wordt ingezoomd op de gedetecteerde 
patronen en wordt onderzocht wat daar speelt en wat dat betekent en wat dat wil zeggen over wat het 
systeem doet.  

4. Aanpassen; Van inzicht en betekenis naar aanpassingen gaan. Door nieuwe maatregelen, door te ontregelen, 
door nader onderzoek, door te leren, door te experimenteren, door te reorganiseren, door communiceren, door…. 
Deze stap is in dit traject niet uitgevoerd. Idealiter wordt de rapportage volledig gemaakt door de deelnemers in 
de inzicht en betekenisgevings-fase. In dit geval was dat maar deels mogelijk en is een deel van de interpretatie 
en duiding door 4vitae gedaan. Uit de data kan nog veel meer inzicht worden opgebouwd en is daar ook voor 
beschikbaar. 

Wat het doet 

Evalueren gaat over inzicht krijgen, gevoel krijgen, begrijpen welke afwegingen mensen maken en wat ervaringen 
betekenen. Het gaat daarmee eerder over ‘verstehen’ en is daarmee niet zozeer analyse die wil ‘erklären’. Evalueren 
is niet objectief maar multiperspectief . Door meerdere perspectieven op hetzelfde fenomeen ontstaan er een 9

dieper inzicht in dat fenomeen en wat dat betekent voor betrokken mensen. Bestaande opvattingen/
werkelijkheidsdefinities worden gedeconstrueerd en gereconstrueerd.  

De kracht van participatief narratief evalueren is dat er inzicht ontstaat met behoud van context. Er is geen waar/
onwaar en ook geen goed/fout. Er zijn meerdere perspectieven die samen onderzocht worden. Het gaat dan over 
de merkbare kwaliteit en minder over de meetbare kwaliteit.  

 Het bijzondere hier is dat de Casemanagers zelf ook multiperspectief werken en steeds weer de perspectiefwisseling maken. 9
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Hoofdstuk 4 - Ondersteuning organisatie en besturing Casemanagement 
Hersenletsel 

Duiden van kwaliteit 
Traditionele borging van kwaliteit richt zich op voldoen aan afspraken (bijvoorbeeld het zorgplan) dat is 
instrumentele kwaliteit en op het voldoen aan beroepsnormen, de professionele of normatieve kwaliteit.  

Beide vormen van kwaliteit passen slecht op of bij Casemanagement Hersenletsel. Er is ten eerste geen zorgplan 
maar eerder een vraag om hulp of zelfs een noodkreet en ten tweede zijn Casemanager eerder vaklieden 
(ambachtelijk aansluiten en afstemmen) en helpers dan professionals in klassieke zin. Er is geen body of 
knowledge, het gaat eerder om ervaringskennis dan formele kennis en er wordt niet behandeld maar geholpen. 
Het is geen doen wat werkt, maar doen wat nodig is. Het is eerder transdisciplinair dan multidisciplinair, eerder 
mensgericht dan probleemgericht en eerder uitzoomend dan inzoomend (helicopterblik). Het is nadrukkelijk ook 
metahulp, wat betekent dat Casemanagement invloed heeft op hoe andere zorg/organiseren of tot zorg/hulp 
komen. Vandaar de uitspraak dat Casemanagement meer is dan de Casemanager voor het gezin doet.  

Werken en verantwoorden vanuit maatschappelijke opgave 
Maatschappelijk is er een opgave om mensen met hersenletsel inclusieve burgers te laten zijn. Dat omvat zowel 
het voorkomen dat mensen uit de maatschappij vallen als het zorgen dat mensen die er uitgevallen zijn er weer in 
terugkomen. Kwaliteit (waarde) is dan bijdragen aan de maatschappelijke opgave. De professionele opgave is een 
directe afgeleide daarvan. De Casemanager kan in het praktisch wijs zijn steeds de afweging maken of zorg/hulp 
goed doet of niet en of de zorg/hulp bijdraagt aan de maatschappelijke opgave of niet. Niet allen de eigen hulp 
maar nadrukkelijk ook de hulp van anderen. De Casemanager zorgt voor toegang, stopt, voegt toe en stuurt bij 
zonder formeel regisseur te zijn.  

Evalueren is zicht krijgen waar het wel/niet lukt de opgave te realiseren, verantwoorden is dan zowel het 
bespreken van de bevindingen uit de evaluatie in een verantwoordingsdialoog tussen bestuurders, 
toezichthouders en inkopers als het vermogen adaptief te kunnen besturen op de betekenis van zorg en het 
doorvoeren van systeemaanpassingen en/of praktijkvernieuwingen. 

Vertellen en duiden 
Bijdragen aan opgaven zijn niet zinvol te meten, want de opgave laat zich niet platslaan in doelen. De enige 
mogelijkheid is zowel cliënten als Casemanagers (en soms derden) te laten vertellen over waar deze hulp goed en 
waar niet. Dan komt in beeld wat er echt gedaan wordt in de praktijk en wat dit hulp/zorgsysteem doet met en 
voor mensen met hersenletsel en hun naaste(n).  

In dit geval wordt niet alleen de waarde en betekenis van Casemanagement zelf zichtbaar maar ook waar het 
reguliere zorg/hulpsysteem voor mensen met hersenletsel tekortschiet of onbedoeld leed toevoegt.  

Narratief evalueren en verantwoorden gaat over wat er echt gebeurt in de relatie tussen Casemanager en client, 
maar er wordt niet zozeer verantwoordt op wat de individuele Casemanager doet maar op mesoniveau dus op wat 
Casemanagement Hersenletsel/de Casemanager hersenletsel voor en met deze mensen doet.  

Evalueren, verantwoorden, kennismanagement en monitoren/adaptief besturen 
Als cliënten en Casemanagers hun ervaringen delen als verhalen dan levert dat narratieve informatie op die 
relevant is voor de volgende functies; 

• Evalueren: zicht op wat het systeem doet en wat dat betekent voor mens en maatschappij. 

• Monitoren van/besturen op narratieve patronen en de vertelprocessen zelf. 

• Verantwoorden naar CMH zelf en naar toezichthouders. 

• Kennismanagement: het vergroten van de ervaringskennis van Casemanagers door hen toegang te geven tot 
narratieve data en door hen hun een netwerk te laten vormen zodat ze elkaar kunnen helpen waar ze er zelf niet 
uitkomen. (Kennis delen als netwerk) 
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Deze wijze van sturen en besturen op kwaliteit vraagt om een landelijke organisatie/expertisecentrum die de 
narratieve oplossing beheert en opgang houdt. Zonder die narratieve oplossing en landelijk beheer daarvan wordt 
vertrouwen blind vertrouwen en is er en geen zicht op impact, geen zicht op systeemfricties en wordt er minder 
met elkaar geleerd. Juist het expliciet in beeld brengen van zowel systeemfricties als waar deze hulp goed doet zal 
het totale zorg/hulpsysteem beter maken voor deze bijzondere doelgroep. Want Casemanagement staat niet op 
zichzelf, is onderdeel van de totale zorgketen en maakt de hele keten beter.  

Toepassing op Toekomstige Organisatie en Besturing van Casemanagement Hersenletsel 
De uitdaging van de Casemanagers en het netwerk dat zij samen vormen is om te gaan met complexiteit en 
meervoudigheid. Complexiteit die er is door het groot aantal actoren en factoren en meervoudigheid door de 
meerdere perspectieven die er zijn. Ieder perspectief heeft zijn eigen manier van kijken (ontologie), zijn eigen taal 
en logica (epistemologie) en zijn eigen manier van handelen en doen (methodologie).  

De Casemanager maakt de complexiteit hanteerbaar door te zoeken naar bewegen door het eerst volgende stapje 
te vinden en geeft ruimte aan meervoudigheid door zelf een niet-wetende en dienstbare houding in te nemen. Het 
is juist de onafhankelijke positie (zowel van Casemanager zelf als het netwerk) die deze vrije en zo door alle 
betrokkenen gewaardeerde en zelfs geroemde rol mogelijk maakt.  

Casemanagers hebben praktische kennis over het zorg/hulpwerkveld en doen ervaringskennis op door mensen 
met hersenletsel te zien in hun eigen context. Het ontwikkelen van deze praktijk vraagt om zicht op deze praktijk, 
inzicht in de betekenis en waarde van zorg en hulp (alle hulp niet alleen Casemanagement zelf). Dat ontwikkelen 
van zicht en inzicht gebeurt zowel door het doen van het werk als door uit te wisselen met collega’s en samen met 
hen te reflecteren en te leren. 

Zowel het organiseren van het netwerk als de kwaliteitsborging vergt extra organisatiecapaciteit. Zowel de 
Casemanager, als de cliënten als de maatschappij hebben baat bij continu zicht en regie op zowel de zorg-en hulp 
als op Casemanagement. Zonder het zicht dat de narratieve informatie geeft kan de Casemanager de betekenis 
van zijn werk niet zichtbaar maken en verantwoorden en kan noch Casemanagement zich door ontwikkelen noch 
zal het zorg/hulpwerkveld zich aanpassen om beter aan te sluiten op behoeften en noden van mensen van 
hersenletsel en hun naasten. Nu al is de de indruk dat bestaande partijen leren van de aanpak van Casemanagers 
en deze dan deels overbodig maken. Toch is het een illusie om te denken dat Casemanagement volledig overbodig 
zal worden, want er zal altijd een bepaalde mate van frictie bestaan tussen het medische, sociale en leefsysteem.  

De Casemanager heeft zich in deze pilot laten zien als helper en Casemanagement hersenletsel als 
systeemfunctie. Het lijkt zaak de inbedding van Casemanager in het netwerk en het besturen van 
Casemanagement als functie mee te nemen in de overwegingen over de toekomst. Het bijzondere is dat door het 
evalueren, verantwoorden en besturen van Casemanagement hersenletsel er zicht ontstaat op het werken en leven 
in 3 systemen. Het evalueren is niet achteraf, maar tijdens. Dit geeft inzicht tot op haarvatniveau van alledrie de 
betrokken systemen met mogelijkheden aan te passen en te interveniëren.  
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Hoofdstuk 5 - Toekomstige borging Casemanagement Hersenletsel en rol 
Casemanagers 
In het voorgaande hoofdstuk hebben we gezien wat narratief evalueren zichtbaar maakt. In dit hoofdstuk focussen 
we op de vraag wat voorwaarden zijn voor borging van de (netwerk)functie van Casemanagement Hersenletsel en 
het functioneren van de Casemanagers Hersenletsel. 

Borgen onafhankelijkheid 
Op dit moment is de Casemanager onafhankelijk. Hierdoor kan deze de smeerolierol vervullen voor alle 
optredende fricties tussen en in de medisch- sociale en leefsystemen (zie pagina 6). Uit de grote diversiteit van 
casussen en activiteiten blijkt dat het “doen wat men aantreft te moeten doen” een essentiële kwaliteit is die 
behouden moet blijven. Het is daarom zaak dat de CMH geen onderdeel gaat worden van een van deze drie 
systemen. De Casemanager is een typisch voorbeeld van wat in de systeemliteratuur een grensrol heet. Zie 
Boundary Spanning Roles.  

Hierover valt tenslotte op te merken dat ervaring heeft geleerd dat het geen begaanbare route is om grensrollen te 
ontwikkelen binnen de bestaande systemen en van daaruit genoemde wrijvingen op te lossen. De grensrol moet 
een functie zijn die in stand gehouden worden door het bovenliggende systeemniveau en daarmee “van niemand” 
op het niveau waarop zij functioneren. In dit geval is dat de overheid, in casu MinVWS. Deze kan ook de 
monitoring van de onafhankelijkheid borgen middels narratief evalueren.  

Borgen kennis- en rolontwikkeling 
Genoemde onafhankelijke smeerolierol in en tussen de bestaande systemen leidt direct tot de conclusie dat kennis 
en rol van Casemanagers onvergelijkbaar is met bestaande rollen in de bestaande systemen. Het borgen van de 
ontwikkeling van zowel de kennis als rol is daarmee vitaal voor een toekomstig functioneren. Belangrijk daarbij dat 
de kennis grotendeels niet codificeerbaar is. Niet uit boeken te leren. De rol vergt meer ervaring, 
persoonskenmerken en talent dan training voor bijvoorbeeld protocollair handelen (in tegendeel).  

Kennis en rolontwikkeling moet daarom geborgd worden bij de managementfunctie van Casemanagement 
Hersenletsel. Een brede opvatting van kennis, met name inclusief organische raamwerken zoals ASHEN en 
rolontwikkeling via intervisie en coaching zijn functies die daar geborgd moeten worden.  

Borgen netwerkfunctie 
De Casemanager werkt alleen, maar het is geen solitair vak. Juist de netwerkcomponent (elkaar bevragen, bij 
elkaar checken, elkaar inschakelen, elkaars kennis te gebruiken, enzovoort) is essentieel om goed functioneren te 
borgen. Sterker nog, de conclusie is verdedigbaar dat momenteel deze netwerkfunctie nog in de kinderschoenen 
staat. Dit is zichtbaar in de antwoorden van deze vraag “Wat zet de Casemanager van zichzelf in”: 
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We zien bijvoorbeeld dat het toepassen van vuistregels (een kenmerk van volwassen rollen) grotendeels afwezig 
is.  

Voor een solide borging is het essentieel om de netwerkfunctie te borgen opdat dit soort vuistregels kunnen gaan 
ontstaan. Het gaat in het kader van dit rapport te ver om specifieke aanbevelingen te geven over de exacte 
inrichting van de netwerkfunctie en ook niet waar deze moet worden belegt. 

Borgen beschikbaarheid 
Onafhankelijkheid is essentieel, maar zonder alle vormen van beschikbaarheid (capaciteit, vindbaarheid. toegang, 
naamsbekendheid, flexibiliteit, creativiteit, enzovoort) blijft en komt de kwaliteit van leven van de doelgroep ernstig 
in het geding. Natuurlijk zal de Casemanager Hersenletsel altijd eerst pogen om de (bijdrage van) reguliere zorg te 
optimaliseren, maar het gebrek aan veerkracht die het leefsysteem (de persoon met hersenletsel en zijn/haar 
naasten) heeft moet - zeker in den beginne van het contact - gecompenseerd worden door de Casemanager 
Hersenletsel.  

Wat dat betreft is de take-home-message heel simpel: er bestaan geen complexe casussen, er bestaan wel 
contexten die de mensen in het leefsysteem meer complexiteit aandoen dan zijn aan veerkracht en flexibiliteit 
kunnen opbrengen . De Casemanager Hersenletsel moet beschikbaar zijn om die tekorten in alle 10

verschijningsvormen te compenseren.  

Borgen continuïteit 
Er is in deze pilot is een aantal unieke waardecomponenten opgebouwd of ontstaan. Denk aan de ervaring en 
expertise van de Casemanagers, de positieve vibe rondom het merk Casemanager Hersenletsel, het netwerk zelf, 
de managementfunctie Casemanagement Hersenletsel, enzovoort. Deze investering kan makkelijk teniet worden 
gedaan door een gebrek aan continuïteit. Er zijn twee hoofdgevaren: 

• Een onderbreking tussen de pilotperiode en een structurele financiering/voortzetting doet onmiddellijk schade 
aan de positieve vibe rondom het merk Casemanager Hersenletsel. De in deze narratieve evaluatie zichtbaar 
gemaakte resultaten en effecten vormen afdoende onderbouwing om een onderbreking te voorkomen. 
Dooronwikkeling is zilver, maar continuïteit is goud. 

• Een gebrek aan continuïteit zorgt voor het wegvloeien van het Netwerk van Casemanagers en daarmee het 
verloren gaan van expertise en ervaring. Skills (vaardigheden) en Experience (ervaring) zijn twee ASHEN 
kenniscomponenten die snel verdampen. Het wegvallen daarvan tast de samenhang ernstig aan en veroorzaakt 
een bijna onmiddellijke reset naar de situatie bij aanvang van de pilot.  

Ergo: continuïteit is naast de eerder genoemde vormen van borging essentieel om de waarde en waarden van het 
pilot te behouden en als basis te kunnen gebruiken voor ontwikkeling richting volwassenheid. 

 Kort gezegd: er bestaan geen complexe casussen (professioneel perspectief) er bestaan leefsystemen die de complexiteit die de omgeving 10

hen aandoet niet kunnen hanteren (klantperspectief) 
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Bijlage A - Kwaliteit van productie versus kwaliteiten in netwerken 
In deze bijlage wordt het verschil geschetst tussen kwaliteit van productie en de diversiteit aan kwaliteiten die 
voorkomen in een ecologie (zoals bijvoorbeeld een bos, maar ook menselijke netwerken). Dit verschil heeft grote 
gevolgen voor de wijze waarop een systeem bestuurd kan worden.  

Kwaliteit van productie 
De productie-aspecten van een organisatie worden meestal gestuurd op basis van indicatoren voor kwaliteit van 
het product en het productie proces. Figuur 3 toont de meeste gangbare manier om deze te meten.  

De curve is een normaalverdeling of Gauss curve. Deze laat zien hoe de kwaliteit van het product of proces 
statistisch varieert. Belangrijk is hier dat op de x-as een dimensie staat. Bijvoorbeeld wachttijd of gewicht of 
kosten per eenheid. De kwaliteit van een product of proces bestaat uit meerdere dimensies. Wachttijd is daarbij 
een voorbeeld van een performance indicator. Hiervan zijn er vaak tientallen. Die worden vaak samengepakt en op 
wiskundige manier versleuteld tot Key Performance Indicatoren (KPI’s). De relatie tussen KPI’s en wat mensen echt 
ervaren is meestal niet te leggen.  
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Figuur 3: De normale of Gauss verdeling waarmee de kwaliteit van een product of proces normaliter gemeten worden. De 
grafiek laat de verdeling zien van het aantal metingen (y-as) op een bepaalde dimensie (x-as). We zien de bekende zaken als 
het gemiddelde, de standaardafwijking, de P5 en de P95. 
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Kwaliteiten in een ecologie 
De manier om kwaliteiten in een ecologie in kaart te brengen verloopt niet via dimensies maar via typen. We horen 
allemaal wel eens van het afnemen van bio-diversiteit of het uitsterven van diersoorten: als een bepaald type dier 
van de aardboden verdwijnt.  

Figuur 4 geeft schematisch de aantallen van een type in een ecologie (y-as) uitgezet tegen type (x-as).  

Het grote verschil tussen Figuur 3 en Figuur 4 is dat de x-as in Figuur 3 gaat over één dimensie terwijl Figuur 4 
gaat over alle behoeften en eigenschappen van een bepaald type in de ecologie. Simpel gezegd: een kind moet 
zowel goed opgroeien als leren of een inwoner moet leven en werken. Als twee organisaties ( jeugdzorg en 
onderwijs of werkgever en zorgverlener) beiden gaan sturen op hun eigen doel zonder zicht te hebben op de 
wederzijdse invloeden dan gebeuren er ongelukken in de maatschappij. Het zelfde is waar als een zorgsysteem 
denkt in doelgroepen en gemakshalve 80% van de mensen bedient met een aanbod dat slechts nuttig is voor 20% 
van de typen. (Pareto-verdeling, de bekende 80-20 regel) 

Al die typen hebben eigen unieke kwaliteiten. Een ecologie is dan ook geen sprake van de kwaliteit. Er zijn vele 
typen met vele kwaliteiten. Het bijzondere aan een ecologie is dat die in staat is om flexibel in te spelen op 
veranderingen. De ecologie is veerkrachtig en kan zich herstellen van beschadigingen. De ecologie is ook creatief 
en kan zaken ontwikkelen die voorheen niet bestonden. Dat zijn precies de kenmerken die nodig zijn bij het 
besturen van publieke goederen, innovatieprocessen, transformaties of bestrijding van criminaliteit. 

Wetenschappelijk gezegd: een ecologie toont oplossend vermogen, het kan zaken oplossen die niet vooraf bekend 
of voorspelbaar waren. 
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Figuur 4: De Fat Tail (lange/dikke staart) verdeling van typen in een ecologie. Links de veelvoorkomende typen; bijvoorbeeld 
kinderen die ondanks dat ze uniek zijn gewoon door het schoolsysteem rollen en diploma’s halen. Soms is het nodig om voor 
bepaalde herkenbare groepen iets anders te doen, bijvoorbeeld een SoVa training. Op deze manier wordt ongeveer 80% van de 
mensen goed geholpen door standaard en configureerbare producten en diensten te bieden voor 20% van de typen. Rechts de 
lange staart met typen waarvan er weinig voorkomen in de ecologie. In deze staart zitten ongeveer 20% van de “soorten” terwijl 
deze 80% van de typen vertegenwoordigen. Wil je als organisatie die variëteit behouden, er recht aan doen en overleven dan 
moet het systeem/organisatie diezelfde variëteit bieden. Dat is wet van de vereiste variëteit van Ashby (The law of requisite 
variety).
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Over 4vitae 
4vitae [spreek uit: voor ‘viteh] betekent voor mensen. En dat heeft betekenis. 4vitae vat teams, organisaties, 
bedrijven, netwerken en de maatschappij op als zowel productie als sociale systemen.  

Onze missie 
Wij helpen organisaties de intelligentie van mensen te omarmen voor besturen, transformeren, innoveren, 
includeren en beveiligen! Wij bouwen mee aan een maatschappij waarin organisaties op gestandaardiseerde wijze 
gezamenlijke maatschappelijke opgaven sneller, effectiever en duurzamer realiseren. Dat staat centraal in alle 
trajecten waar we in stappen. 

Onze basis 
Alle diensten en toepassingen van 4vitae zijn wetenschappelijk gefundeerd in systeemkunde, complexiteitskunde, 
organisatiekunde, narratologie en zorgethiek. 

Contact 
www.4vitae.nl 
Groenelaan 49 
3904 KT Veenendaal 

dr. Harold van Garderen 
harold@4vitae.nl 
+31 (6) 2909 7305 

drs. Arno Terra 
arno@4vitae.nl 
+31 (6) 4760 5986
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