
 

 
 

Landelijk onderzoeksproject naar integraal, onafhankelijk casemanagement  

voor mensen met hersenletsel en hun naasten in drie pilotregio’s 

 

Uitnodiging startbijeenkomst 
op woensdagmiddag 13 maart 2019 in Utrecht 

 
Beste genodigde, 

 

In Nederland is veel aanbod van goede zorg en ondersteuning voor mensen met 

hersenletsel. Vaak worden zij daar niet naar verwezen en weten zelf niet waar te zoeken. 

Daardoor hebben mensen met hersenletsel en hun naasten vaak het gevoel er alleen voor te 

staan, vooral als ze thuis het leven weer gaan oppakken. Bovendien is de bestaande 

ondersteuning niet altijd over de volle breedte van het leven ingericht, mede door schotten in 

de financiering, zodat er vragen onbeantwoord blijven.  

De noodzaak om de ondersteuning in de fase na het eerste herstel beter te organiseren 

wordt algemeen erkend en heeft geleid tot de nodige regionale initiatieven, maar een 

structurele oplossing is er nog niet. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderkent dit probleem en heeft 

een onderzoeksproject met casemanagers hersenletsel opgenomen in het programma 

Volwaardig leven.  

In het onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel gaan we onderzoeken wat goed, 

integraal casemanagement voor mensen met hersenletsel inhoudt en hoe dat het best 

georganiseerd kan worden. We doen dit door in drie regio’s casemanagers in te gaan zetten 

voor een specifieke groep cliënten met hersenletsel en hun naasten en van de ervaringen 

van alle betrokkenen te leren. 

 

Je bent van harte uitgenodigd voor de feestelijke aftrap van het project. Deze middag staat in 

het teken van informeren, inspireren en van elkaar leren op gebied van casemanagement 

voor mensen met hersenletsel en hun naasten. Het programma vind je op de volgende 

pagina.  

 

Informatie 

Wanneer Woensdag 13 maart 2019 van 14.00 uur  tot 17.00 uur. 

Waar  De Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, Utrecht. 

Voor wie Voor iedereen die te maken heeft met monitoring, signalering en 

cliëntondersteuning van mensen met hersenletsel en die wil bijdragen aan 

ontwikkeling en verbetering hiervan. 

Kosten  Deelname is gratis maar meld je wel aan (vol-vol). 

Aanmelden Voor 15 februari via    

 

  

Aanmeldknop 

http://casemanagerhersenletsel.nl/2019/01/24/feestelijke-startbijeenkomst/


 

 

 

Programma 

 
13.30-14.00  

 

14.00-14.40   

 

 

 

 

14.40-15.00 

 

 

 

 

15.00- 15.30 

    

 

 

15.30-16.00 

 

16.00-16.30  

 

 

Vanaf 16.30  

Inloop met koffie en thee, welkom door middagvoorzitter. 

 

Opening door Frank Willem Hogervorst, ervaringsdeskundige. 

Introductie van het programma Volwaardig leven en het 

onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel door een 

vertegenwoordiger van VWS. 

 

Presentatie van het onderzoeksproject Casemanager Hersenletsel. 

Wat gaan we doen en hoe? Door projectleider Judith Zadoks. 

Wat gaan we onderzoeken en hoe? Door Kitty Jurrius en Caroline van 

Heugten. 

 

Waar en door wie? Voorstellen van de drie pilotgebieden, de 

casemanagers, de projectleiders, de onderzoekers en het 

ondersteunende communicatieprogramma. 

 

Pauze 

 

Samenwerking en leren van elkaar. Neem je smartphone, tablet of 

laptop mee en draag bij want het is interactief. 

 

Samenvatten en afronden door middagvoorzitter met afsluitende borrel. 

 

 

Vragen kan je stellen door te mailen naar: info@casemanagerhersenletsel.nl. 

 

 

Graag tot ziens op woensdagmiddag 13 maart 2019 in Utrecht! 

 

Met vriendelijke groet, 

Projectgroep Casemanagement Hersenletsel 

Kitty Jurrius en Mireille Donkervoort (Hogeschool Windesheim) 

Caroline van Heugten en Annemarie Stiekema (Maastricht University) 

Natska Jansen en Judith Zadoks (Stichting In-Tussen) 
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