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22 april 2015  

Casemanagement bij Letselschade 

Agenda 

•  Wat is casemanagement? 
•  Wat is ACT Nederland? 
•  Hoe “ontzorg” je de cliënt 
•  Praktijkvoorbeelden 
•  De cliënt centraal  
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Even	  voorstellen	  

•  Mw.	  drs.	  Adri	  Roelofs	  
•  Ervaring	  met	  risicojongeren,	  onderwijs,	  personen	  

met	  letselschade	  (met	  name	  jongeren)	  
•  InrichEngswerk	  	  
•  Onderwijs	  
•  Sociaal	  pedagoog	  
•  Gezondheidswetenschapper	  –	  ArbeidsrehabilitaEe	  

•  Oprichtster	  ACT	  Nederland	  (2007)	  

 Specialisatie is kinderen met letselschade, 
hiermee zijn wij onderscheidend in de 

markt. 
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NAH??	   Speciaal	  onderwijs?	  

Vervoer	  regelen?	  
Huis	  aanp

assen?	  

Hoe	  gaan	  we	  dit	  doen??	  

UWV?	  

De balans is weg… 
 

Trauma verwerken… 
 

Oplossingen zoeken…  
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Casemanagement  
 
bij  
 

Letselschade 

Wat is Casemanagement??? 
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“Casemanagement is een methode van 
samenbrengen, regelen of coördineren van diensten 

om aan de behoefte van de cliënten tegemoet te 
komen. Het bestaat uit het vaststellen van 

zorgbehoeften, afstemmen van de hulpverlening en 
follow up.” 

  
- Wennink en Goudriaan, 1991 - 

 

Zelfredzaamheid en autonomie 

Doel: Streven naar	  

Bevindt 
zich op 

het 
kruispunt 

Contact met 
alle 

betrokkenen 

Verschillende 
functies in 

een rol 
Besluitvorming Oplossingen 
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In
st

el
lin

ge
n 

Organisaties 

Belangenbehartigers Client 

Verzekeringen 

Casemanager 

Door te communiceren 
met alle partijen…. 

…Zorgt casemanagement DÁT 
er oplossingen zijn i.p.v.  

VÓÓR oplossingen te zorgen…   

De Client beslist MEE! 
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Toegang tot informatie van 
alle betrokkenen 

Verschillende functies  
in een rol 

Samen beslissen en oplossingen vinden 

Wat is ACT Nederland? 
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Actieve casemanagement bij  
zware letstelschade  

voor alle Leeftijdscategorieën 
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Na een ongeluk is het leven van een slachtoffer uit balans 

Samenwerken met verschillende betrokken partijen 

Innovatieve en creatieve oplossingen aanbieden 

Helpt en begeleidt ACT Nederland 
het leven van het slachtoffer weer in balans te brengen 

Voorkomt ACT Nederland dat partijen lijnrecht 
tegen over elkaar komen te staan 

Zodat uiteindelijk alle neuzen dezelfde richting op staan 
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BelangenbeharEger	   Aansprakelijkheidsverzekeraar	  
Client	  
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BelangenbeharEger	   Aansprakelijkheidsverzekeraar	  
Client	  

Wie Zijn Wij? 
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Gezondheid	  en	  zorg	  

Relevante	  wet	  en	  regelgeving	  
Onderwijs	  

Arbe
idsre

ïnte
graE

e	  

Casemanager	  van	  
	  ACT	  Nederland	  

In de praktijk! 
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Relevante wet en regelgeving 

Op	  14	  mei	  2007	  reed	  Geoffrey	  (29)	  met	  een	  snelheid	  van	  
130	  km	  tegen	  een	  boom.	  Het	  ongeluk	  veranderde	  voor	  
alEjd	  zijn	  leven.	  Hij	  lag	  zes	  weken	  in	  coma	  en	  was	  vanaf	  zijn	  
tepels	  verlamd:	  hij	  had	  een	  hoge	  cervicale	  dwarsleasie.	  
Voor	  zijn	  ongeluk	  was	  hij	  stuurman	  bij	  de	  Marine.	  Dat	  hij	  
naar	  maanden	  lang	  revalideren	  alleen	  nog	  zijn	  elektrische	  
rolstoel	  kan	  bedienen	  is	  moeilijk	  te	  accepteren	  voor	  deze	  
stoere	  jongen.	  Toch	  gaat	  hij	  met	  volle	  kracht	  door	  en	  is	  
Valerio	  erbij	  als	  hij	  zijn	  eerste	  autorijles	  krijgt.	  PresentaEe:	  
Valerio	  

Geoffrey	  

Koken	  

JORIS	  

Woningaanpassingen en aanbouw aanleunwoning 
Begeleiding ouders en kind 
Begeleiding vanuit WMO 
Coördinatie van de zorg 

Vrijwilligerswerk 
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28-‐06-‐15	   Achmea	  Interpolis	  6	  april	  2010	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aangenaam…	  

Joris	  van	  Westrop	  
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Even	  voorstellen…	  
•  Joris	  van	  Westrop	  
•  Geboren	  11	  Januari	  1990	  te	  

Amsterdam	  

•  Dit	  is	  mijn	  gezin:	  Ton,	  
Janneke	  en	  Maarten	  

•  En	  mijn	  hond	  Bikkel.	  

•  Ik	  deed	  HAVO	  en	  werkte	  bij	  
de	  AKO	  

•  Maar	  op	  25	  oktober	  2006	  
kreeg	  ik	  een	  ongeluk	  

•  En	  nu	  zit	  ik	  in	  een	  rolstoel	  
	  
	  

Wie	  is	  Joris?	  

Ik	  hou	  van:	  
•  Zwemmen	  
•  Fietsen	  
•  Basketbal	  
•  Muziek	  
•  Honden	  
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Mijn	  goede	  en	  slechte	  eigenschappen	  zijn:	  

•  Ik	  ben	  sociaal	  
•  Ken	  goede	  grappen	  
•  Ik	  ben	  aardig	  
•  Meestal	  vrolijk	  
•  Kan	  goed	  luisteren	  
•  SporEef	  op	  veel	  vlakken	  
•  Behulpzaam	  ingesteld	  

•  Ik	  kan	  niet	  goed	  tegen	  
mijn	  verlies	  

•  Soms	  vergeetachEg	  
•  Kan	  boos	  worden	  als	  
iets	  niet	  meteen	  lukt	  

•  Niet	  snel	  tevreden,	  ook	  
al	  gaat	  iets	  goed	  

Waar	  ben	  ik	  naar	  op	  zoek?	  

Bijvoorbeeld:	  
•  Iets	  met	  honden	  
•  Hulpconcierge	  op	  school	  
•  Begeleiding	  van	  kinderen	  met	  handicap	  
•  Met	  ouderen	  werken	  
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Wat	  heb	  ik	  te	  bieden?	  

Ik	  heb	  er	  genoeg	  van	  om	  thuis	  te	  zifen	  en	  ik	  wil	  mijn	  
Ejd	  dan	  ook	  beter	  besteden.	  Ik	  vraag	  om	  een	  kans	  
om	  te	  laten	  zien	  wat	  ik	  allemaal	  in	  huis	  heb.	  En	  ik	  
ben	  bereid	  om	  daar	  hard	  voor	  te	  werken.	  

	  
Mijn	  naam	  is	  Joris	  van	  Westrop.	  	  
Aangenaam	  kennis	  te	  maken…	  

Onderwijs 

Naomi	  	  NAH	  en	  visuele	  handicap	  

Naomi	  NAH	  en	  lichamelijke	  beperking	  
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Arbeidsreïntegratie 

BJORN	  NAH	  
KOEN	  NAH	  

SANDER	  NAH	  

Coaching en secundaire revalidatie in een civiel traject 
  
ipv klinische behandeling in een strafrechtelijk traject vanuit de 
reclassering 
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Wat doen wij ? 

Het doel van casemanagement is ervoor 
zorgen dat de cliënt de regie over het 
eigen leven weer leert op te pakken 
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RevalidaEe	  advies	   Coaching	  	  

Begeleiden,	  ondersteunen	  
en	  communiceren	  tussen	  
klant,	  zorginstellingen,	  en	  
onderwijsinstellingen	  	  

Bemiddeling	  naar	  
subsidiabele	  

dienstverlening	  (UWV,	  
gemeentes,	  AWBZ	  zorg	  of	  
parEculiere	  iniEaEeven)	  

Woningaanpassingen	  en	  
vervoersvoorzieningen	  
(subsidiabel	  en	  niet	  

subsidiabel)	  

Ergonomische	  oplossingen	  
thuis	  en	  op	  de	  werkplek	  

Stapsgewijze	  arbeidsre-‐
integraEe	   (Om)scholing	  	   Bemiddeling	  naar	  bewind	  

voering	  

Activiteiten en bekostiging	  

€€€	  

ü  Overheidssubsidies 
ü  Evt. Fondsen (dolfijn therapie) 
ü  Zorgverzekering 
ü  Aansprakelijkheidsverzekering 

Ontzorgen bij de moeizame en 
lange weg naar herstel 
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Hoe ‘‘ontzorgen’’ wij? 

Huisbezoeken 

Met de juiste mensen in contact brengen 

Meegaan naar organisaties en instellingen 

Advies geven 

Subsidies regelen 
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Wat is onze Specialisatie? 

Bij zware letselschade dossiers krijgen we 
vaak te maken met jonge NAH slachtoffers en/

of jongeren met fysiek letsel 
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 Dit zijn langlopende dossiers met specifieke 
bijkomende factoren en betrokkenen  

Extrinsieke factoren 
 

-  Culturele achtergrond 
-  Sociale omgeving 
-  Sociale steun 
 

Betrokkenen  
-  Familie 
-  Vrienden 
-  Leraren 
-  Specialisten 
-  Overheidsinstellingen 

Intrinsieke factoren 
-  Motivatie 
-  Herstelvermogen 
-  Toekomstperspectief 
-  Persoonlijkheidskenmerk 
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Wij begeleiden het kind en de ouders 
intensief en persoonlijk tot het dossier 

gesloten is 

Onze kracht van het casemanagement ligt hierdoor 
met name bij de kennis over  

 jonge kinderen en jong volwassenen 
 met (zware) letselschade   
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Wat zijn de voordelen van 
Casemanagement? 

De	  Voordelen	  	  
 

1.	  De	  regie	  ligt	  primair	  bij	  de	  cliënt In	  het	  kader	  van	  de	  schaderegeling	  staat	  de	  cliënt	  op	  de	  
eerste	  plaats	  en	  wil	  en	  kan	  zelf	  beslissen.	   

2.	  Insteken	  op	  een	  zo	  laag	  mogelijk	  	  
ondersteuningsniveau 

Het	  niveau	  van	  de	  ondersteuner	  groeit	  of	  beweegt	  mee	  
met	  de	  de	  ondersteuningsbehoeien	  van	  de	  cliënt	   

3.	  Zorgen	  dát	  i.p.v.	  Zorgen	  vóór Bij	  casemanagement	  wordt	  de	  cliënt	  op	  een	  door	  hem	  
gekozen	  wijze	  ondersteund	  op	  basis	  van	  zijn	  of	  haar	  
vraag 

4.	  Sneller De	  casemanager	  heei	  de	  juiste	  kennis	  waar	  wat	  voor	  
nodig	  is	  en	  welke	  instanEes	  geraadpleegd	  moeten	  
worden. 

5.	  Transparanter De	  casemanager	  betrekt	  alle	  betrokkenen	  nauw	  bij	  het	  
proces.	   

6.	  Beter	  en	  persoonlijker	  herstelproces De	  cliënt	  kan	  de	  status	  van	  zijn	  herstelproces	  beter	  
volgen	  en	  weet	  waar	  hij	  aan	  toe	  is.	  
 

7.Vollediger De	  casemanager	  kan	  de	  cliënt	  een	  breder	  aanbod	  van	  
services	  aanbieden,	  waar	  de	  cliënt	  zelf	  misschien	  nooit	  
aan	  gedacht	  had. 

8.	  Flexibeler	  en	  breder	  aanbod	  van	  oplossingen	  
 

Het	  flexibele	  en	  brede	  aanbod	  van	  mogelijkheden	   

9.	  Meerdere	  taken	  tegelijk	  anandelen Dit	  komt	  niet	  alleen	  de	  cliënt	  ten	  goede	  maar	  ook	  de	  
opdrachtgever	  
 

10.	  Waarborgt	  duplicaEe	  en	  overlapping Casemanagement	  bevindt	  zich	  op	  het	  kruispunt	  van	  
verschillende	  instellingen 
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Hoe gaan wij te werk? 

Probleem	  
analyse	  

Bepalen	  van	  
succes-‐	  en	  
faalfactoren	  

Bepalen	  van	  
doelstellingen	  

Selecteren	  
van	  

oplossingen	  

Vaststellen	  
van	  

acEviteiten	  Maken	  van	  
afspraken	  

Succes hangt af van: 
 
•  Ervaring van sleutelfiguren 
•  Interactie 
•  Motivatie van cliënt 
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Wanneer Casemanagement? 

Criteria inzetten casemanagement 

Casemanagement	  

Te	  veel	  
instanEes	  
betrokken	  

Noodzaak	  
voor	  

coördinaEe	  en	  
afstemming	  

Complexe	  
zorgbehoeie	  
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	  Voorwaarden voor Casemanagement Casemanagement bij Letselschade 

Het herstelproces kan niet gemakkelijk en 

vanzelfsprekend n stapjes verricht worden 

(verschillende instanties zijn met de cliënt 

bezig) 

Organisatorisch complex 

Client wil zelf kiezen 

Dreigend gezondheidsrisico 

Complexe zorgvraag 

Snelle dienstverlening gewenst 

Voorwaarden casemanagement 

Casemanagement is een vorm van schadevergoeding 
  
Het design casemanagement moet gezien worden als een weg om 
de cliënt snellere service aan te bieden dan ervoor, met zo weinig 
mogelijk  handen. Tegelijkertijd biedt het de cliënt de mogelijkheden 
én de status aan om zelf actief deel te nemen   
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Casemanagement heeft benefit! 
  
Casemanagers in schadedossiers van kinderen met zware 
letselschade beschikken over flexibiliteit en specifieke 
deskundigheden om multidisciplinaire taken te managen 
	  	  
	  

Casemanagement heeft een innovatief en attractief design!  
  
Bij care management wordt de cliënt ondersteund op basis van een 
vooraf ingekaderd aanbod  
Bij case management wordt de cliënt ondersteund op basis van zijn 
vraag  
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Casemanagement is “One face to the customer”  
  
Casemanagement biedt vanuit één aanspreekpunt een 
ondersteunende informatiestructuur aan wat voor veel bedrijven 
een herculische taak is  
  
	  	  
	  

Zonder “Case”, geen Casemanagement! 
  
Casemanagement is zinvol bij een complexe zorgvraag én een grote 
mate van organisatorische complexiteit, want herstelgedrag biedt 
geen garantie voor de mate van re-integratie 
	  	  
	  



28-‐06-‐15	  

31	  


