
 

 

 

 

 

N I E U W S B E R I C H T 

=================== 

Visiedocument Casemanagement Hersenletsel  

Vinden van de juiste zorg op het juiste moment door de juiste persoon op het juiste tijdstip.  

 

Utrecht – maart 2021 

 

Bij de patiëntenvereniging en onder zorgprofessionals is er behoefte aan een kompas voor 

casemanagement hersenletsel. Dit document is een eerste aanzet tot dit kompas, opgesteld door 

een brede vertegenwoordiging uit het werkveld. Het is bedoeld als input voor de Zorgstandaard 

Hersenletsel die op dit moment in ontwikkeling is en als hulpmiddel voor de regionale 

samenwerkingsverbanden en ketens 

 

De inzet van casemanagement vanaf het moment van ontstaan van het hersenletsel kan mensen op 

weg helpen in hun proces van herstellen en leren leven met hersenletsel en in het wegwijs maken in 

de wereld van zorg en ondersteuning. Het is de sleutel in het voorkomen van achteruitgaan van 

kwaliteit van leven en participatie. Dat is hard nodig, blijkt uit de ervaringen van veel mensen met 

hersenletsel en hun naasten.  

“Als je hersenletsel oploopt, worden jij en je naasten als het ware gedropt in een donker  

woud vol bedreigingen. Vind dan maar eens de weg, zonder elkaar kwijt te raken.” 

Frank Willem Hogervorst (hersenletsel door een motorongeluk) 

 

Casemanagement hersenletsel dient regionaal georganiseerd te worden, door de samenwerkende 

aanbieders van zorg vanuit ziekenhuis, revalidatie, eerste lijn en sociaal domein. De professional 

casemanagement hersenletsel werkt onafhankelijk van de belangen van instanties, organisaties en 

zorgaanbieders en kan deze rol vanuit verschillende beroepsachtergronden vervullen.  

 

Na een CVA (cerebrovasculair accident) en bij NAH (niet-aangeboren hersenletsel) is 

casemanagement nog geen gangbare zorg, waar dit voor dementie en oncologie al wel het geval is. 

De publicatie van dit visiedocument vormt de start van een landelijke ontwikkeling in 

casemanagement voor patiënten met hersenletsel in Nederland. Het Kennisnetwerk CVA Nederland 

maakt zich vanaf 2021 samen met andere partners sterk voor deze implementatie.  

 

 

 

 

 



Opgesteld door de landelijke werkgroep nazorg: 

Michiel Lindhout (Hersenletsel.nl) 

Natska Jansen (coördinator Hersenletselteam Overijssel) 

Silvie Bollars (NAH-ketencoördinator Oss-Uden-Meijerijstad) 

Saskia Koning (CVA-ketencoördinator Almere) 

Jacoline van Amerongen (neurologieverpleegkundige Santé Partners) 

Sabine van Erp (bestuurslid Kennisnetwerk CVA) 

Peter Brouwers (projectleider Breinlijn, voorzitter LOHL) 

Bianca Buijck (managing director Rotterdam Stroke Service) 

Danielle van den Os (CVA-ketencoördinator Noordwest Veluwe) 

Kitty Jurrius (lector, Windesheim) 

Monique Bergsma (Kennisnetwerk CVA Nederland) 

Thessa Pieters (Kennisnetwerk CVA Nederland)) 

Judith Zadoks (projectleider Casemanager Hersenletsel) 

Redactie: Judith Zadoks 

Mede mogelijk gemaakt door  

 

 Van harte aanbevolen door   

 

 

 

In samenwerking met  

 

 

 

 

 

 

Noot van de redactie: 

Meer informatie over het Kennisnetwerk CVA Nederland vindt u op www.kennisnetwerkcva.nl  

Email:  info@kennisnetwerkcva.nl  

__________________________________________________________________________ 
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