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Programma

Vertrouwen, Hoop en Perspectief

Leren van een jaar casemanagement hersenletsel

Van harte welkom in deze dialoogsessie.
Wat verwacht je van deze sessie of heb je een vraag?
Laat het ons weten via de chat functie!
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14.15-14.30

Aansluiten en afstemmen
Met welke verwachting / welke vraag neem je deel aan deze
bijeenkomst?

14.30-15.05

Vertrouwen, hoop en perspectief
Lessen delen uit het project en samen leren
van ieders praktische wijsheid in deze dialoog

15.05-15.15

Terugblikken naar de opbrengsten van de dialoog
Losse eindjes afhechten en
desgewenst afspraken voor vervolgcontact

1

25-11-2020

5

6

€

7

8

2

25-11-2020

De casemanagers

€
MEE-consulent, revalidatieverpleegkundige, ergotherapeut,
neurologieverpleegkundige eerste lijn, logopedist ziekenhuis,
mantelzorgmakelaar, behandelaar gehandicaptenzorg,
Wmo-consulent gemeente, ervaringsdeskundigen, medisch
maatschappelijk werker, begeleider gehandicaptenzorg,
fysiotherapeut, deskundige arbeidsre-integratie
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Wat doet de casemanager hersenletsel?

Klanten over de casemanager hersenletsel
“Ik hoef geen strijd meer te voeren”

“Vanaf het begin was het een warm bad”
“Ze hebben me geholpen de boel op een rij te krijgen”
“Een sparringpartner die mij goed informeert over de mogelijkheden”

“Ik hoef het niet meer alleen te doen”

“Onafhankelijk en objectief”
“Dit had ik anderhalf jaar geleden moeten hebben”
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Welke kenmerken waarderen cliënten en
naasten aan de casemanager hersenletsel
• Heeft kennis van en inzicht in de gevolgen van hersenletsel
• Zet afstand en nabijheid bewust in
• Zet praten en luisteren in wanneer dat nodig is
• Weet wanneer hij iemand moet inzetten met andere deskundigheid
• Kent het netwerk en heeft contacten (‘lijntjes’)
• Weet waar informatie te vinden is (‘en leert dat ook aan mij’)
• Heeft (toegang tot) kennis van specifieke onderwerpen, zoals arbeid
• Kan concrete adviezen geven op basis van deze kennis
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Waarde casemanager hersenletsel volgens
cliënten en naasten
1. Brede insteek; helpen met alles en in samenhang
2. Sparringpartner in keuzes of om te weten of
iemand op de goede weg zit
3. Actieve houding, het voortouw nemen in
contacten
4. Geeft informatie aan derden als cliënt/ naaste dat
zelf niet lukt
5. Rol van intermediair
6. Spin in het web die samenhang bewaakt en
verbindend werkt
7. Persoonlijke match (bijv levensbeschouwing of
ervaringsdeskundigheid
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Wat hebben we geleerd tijdens het eerste jaar van
de pilot?

Wat zijn succesfactoren?

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Ontrafelen kost tijd
Luisteren luisteren luisteren
Vaak al veel zorg of ondersteuning ingezet
Werk altijd als team en investeer in samen leren

5. Oplossen lukt alleen samen met de reguliere zorg
6. Zo nodig dialoog tussen organisaties organiseren
7. Ervaringsdeskundigheid in het team is van waarde
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5. Ervaren professional in een divers team
6. Verbindende regierol (spin in het web)
7. ervaringsdeskundigheid
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Goed casemanagement is
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Mogen doen wat nodig is, persoonsgericht en procesgericht
Kennis van en inzicht in de gevolgen van hersenletsel (specialist)
Vaste ondersteuning die er onvoorwaardelijk is
Er zijn voor het hele systeem: zorgvrager, gezin en naasten

1.
2.
3.
4.

Voor iedereen met hersenletsel
Ook voor naasten
Gericht op alle gebieden van het leven
Over domeinen van financiering heen

5.
6.
7.
8.

Doen wat nodig is inclusief psychosociale en praktische steun
Zo lang, zo vaak en zo intensief als nodig
Door één vaste persoon (aanspreekpunt)
Professional met hersenletsel-expertise

Casemanagers maken het verschil nooit alleen,
maar samen met alle betrokkenen
En samen met

20

5

25-11-2020

Meer informatie:

www.casemanagerhersenletsel.nl
info@casemanagerhersenletsel.nl

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Volg ons op LinkedIn
We hebben twee magazines uitgebracht! Je
vindt deze op onze website
Dank voor jullie deelname!
Linda van den Broek & Desiree Bierlaagh
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