
Coördinerend verpleegkundige ook 
wel bekend als casemanager 



Start 2011 

 Project ketenzorg 

 Gestart met 2 casemanagers 

 Goede communicatie maatschappelijk werker, taken 
overnemen, cliënten overnemen 

 Samenwerking Pro Persona 



Hoeveel cliënten gezien in 5 jaar 

 Ongeveer 220 

 Op moment 86 in caseload, waaronder cliënten 
dagbehandeling 

 Veel soorten vragen 

 Soms veel contact, soms sporadisch 

 



Hoe worden cliënten aangemeld? 

 Ze komen zelf met een vraag, vinden ons vaak via 
de website 

 Familie/mantelzorger komt met een vraag 

 Huisarts trekt aan de bel 

 Maatschappelijk werk ziekenhuizen sturen iemand 
door  

 Via de vereniging van Huntington 

 Vraag komt soms rechtstreeks bij ons binnen, via 
de website, via een discipline 



Wat voor vragen hebben cliënten? 

 In eerste instantie vaak een vraag om begeleiding, 
hoe om te gaan met diagnose 

 Hoe uit te leggen aan familie? 

 Uitleg geven aan huisarts, UWV, werkgever 

 Wel of niet vertellen aan de kinderen 

 Hulpvraag bij instanties inschakelen, zoals 
gemeente, CIZ, woningbouw 



 Begeleiding aan mantelzorger, luisterend oor bieden 

 Gesprekken voeren met gemeentes woningbouw 
voor aanpassingen in huis, of ander aangepast huis 
proberen te regelen 

 Uitkeringen aanvragen. 

 Clienten aanmelden op de polikliniek  



Casus Ellen 

 Aanmelding in 2011 door MW Radboud 

 Carrousel doorlopen, 1 van de adviezen start Db 

 Begeleiding door CM, gesprekken voeren met 
instanties die al betrokken zijn, ggzet, 
ergotherapeut in de omgeving, bewindvoerder, 
gesprekken met partner erbij 

 Aangepaste woning voorgesteld, wil ze nog niet 

 2012 wil mevr starten met DB 

 Indicatie aanvragen, start DB 2013 

 Begeleidingsgesprekken blijven voeren 

 



Vervolg casus 

 Medio 2013 valt mevr paar maal van de trap, wil nu 
gaan denken aan andere woning, zonder trappen 

 In gesprek met Fokus 

 Mevr kan hier wonen onder voorwaarde ADL 
assistentie, CM blijft aanwezig, klinische lessen 
medewerkers, overdracht blijven houden tussen Fokus 
en DB 

 t/m 2016 heeft mevr hier met plezier gewoond 

 Uit deze casus is het mooie van de ketenzorg te zien 


