
 

 

Goed casemanagement hersenletsel 
 

• Voor iedereen met hersenletsel 

• Ook voor naasten 

• Gericht op alle leefgebieden 

• Onafhankelijke werkwijze 

• Over financieringsdomeinen heen 

• Doen wat nodig is, inclusief 
psychosociale en praktische steun 

• Met hersenletselexpertise en 
kennis van specifieke zorg en 
ondersteuning 

• Zo lang, vaak en intensief als nodig 

• Door een vaste persoon 
 

Succesfactoren 
 
• Mogen doen wat nodig is 
• Werken vanuit de relatie 
• Ook voor de naasten  
• Sensitief voor persoon & proces 
• Inzicht in gevolgen van 

hersenletsel en het zorgveld 
• Levensbreed kijken en werken 
• Vaste ondersteuner die er 

onvoorwaardelijk is 
• Ervaren professional in divers 

samengesteld leren team 
• Intermediair naar andere 

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

van ervaringsdeskundigheid 
 

De casemanager hersenletsel: 
Doen wat nodig is! 

 

Pilot gespecialiseerde cliëntondersteuning vanuit VWS 
Onderzoek door Maastricht University en Hogeschool Windesheim (loopt t/m 2022) 

Opgenomen in de concept Zorgstandaard Hersenletsel (verschijnt begin 2022) 

 

  
Doelgroep: Mensen met hersenletsel en hun naasten in complexe, 
vastgelopen situaties die op zoek zijn naar passende zorg en ondersteuning.  

Onderwerp: Gespecialiseerde cliëntondersteuning is een vorm van 
onafhankelijke cliëntondersteuning, een wettelijk recht vanuit Wmo en Wlz, 
voor mensen met hersenletsel en hun naasten die tijdelijk of langdurig méér 
nazorg of zorgcoördinatie nodig hebben.  

Omvang: Nu 200 casussen, van consultatie tot intensieve ondersteuning. 

Reikwijdte: Provincies Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht 

Uitvoering: Stichting In-Tussen, pilot Casemanager Hersenletsel 

Casemanagers: 28 professionals met verschillende achtergronden, van 
verpleegkundige en sociaal werker tot paramedicus en gedragskundige.  
Ze werken gemiddeld 8 uur per week voor het project. 

  

 
Voorbeelden van hulpvragen 

• Een man met ernstig hersenletsel verblijft al ruim een jaar in een separeerruimte in de GGZ 
omdat het de enige prikkelarme ruimte is. Zijn vrouw is wanhopig over de situatie.  

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

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

• Een echtpaar belandt in een nare vechtscheiding door de gedragsveranderingen bij de vader 
na frontaalkwabletsel. Hij is (fysiek) agressief waardoor de vrouw posttraumatische 
stressklachten heeft.  

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

 

 

Conclusie (rapport Doen wat nodig is, 2021) 

• Gespecialiseerde clientondersteuning heeft grote 
meerwaarde voor mensen met hersenletsel, hun 
naasten en zorgprofessionals.  

• Cliënten en naasten zijn zeer tevreden en ervaren 
weer hoop en perspectief dankzij deze ondersteuning. 

• Verwijzers en samenwerkingspartners zijn positief, 
vooral over de rol van verbinder en informeel 
regisseur van de casemanager hersenletsel. 

• De maatschappelijke businesscase laat zien dat deze 
ondersteuning zorgkosten en maatschappelijke kosten 
bespaart.  

• Casemanagement hersenletsel draagt bij aan het 
verbeteren van de regionale samenwerking en aan 
innovatie van de zorg voor mensen met hersenletsel. 

 

 

 

 

 

  Naaste Heidi en cliënt Marco 
 

Marco: “Ik dacht: ik kan alleen maar zitten 
wachten tot ik doodga. Met deze ondersteuning 

heb ik weer hoop en perspectief gekregen.” 

 

Casemanagement hersenletsel in de toekomst 
Deze pilot gaat over de gespecialiseerde casemanager 

hersenletsel en loopt t/m 2022. Vanuit de pilot is de ambitie om 

ook regulier casemanagement hersenletsel te versterken en uit 

te breiden. Hieronder valt alle huidige CVA/NAH-nazorg (Zvw) en 

onafhankelijke cliëntondersteuning (Wmo, Wlz), die gewoon onder 

de huidige naam blijft bestaan.  

Idealiter krijgen alle mensen met hersenletsel en hun naasten 

integraal, domeinoverstijgend casemanagement aangeboden.  

In 2022 willen we de inhoud en de triage landelijk verder 

ontwikkelen, samen met alle relevant beroepsgroepen. 

Bronnen:  
- Opbrengsten van een jaar Casemanager Hersenletsel (Casemanager Hersenletsel, Hogeschool Windesheim, Maastricht University  november 2020) 
- Maatschappelijke Businesscase Casemanager Hersenletsel (Dock4& Organisatieadvies in zorg, oktober 2020)  
- Ondersteuning-op-maat-voor-mensen-met-een-beperking-en-hun-naasten (DSP, januari 2021) 
- Casemanagement Hersenletsel. Rapportage narratieve evaluatie en aanbevelingen voor borging (4vitae, juni 2021)  
- Case management after acquired brain injury compared to care as usual: study protocol for a 2-year pragmatic randomized controlled superiority trial with two parallel groups. Trials. (Maastricht University, 2020) 
- Doe wat nodig is! Evaluatie van de pilot gespecialiseerde cliëntondersteuning Casemanager Hersenletsel 2019-2021 
 
 

Contactgegevens: info@casemanagerhersenletsel.nl 
 
Indieners: Frank Willem Hogervorst, Isabella van Dijk en Judith Zadoks (0622923815)  
 

 

Fig. 3 Model casemanagement hersenletsel 

Fig. 2 Rol casemanager hersenletsel 

Fig. 1 De weg na hersenletsel 

https://casemanagerhersenletsel.nl/2021/10/18/eindrapport-casemanager-hersenletsel-juli-2021/
mailto:info@casemanagerhersenletsel.nl

