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Voorwoord
 
Teveel mensen met niet-aangeboren hersenletsel krijgen niet de juiste hulp na ziekenhuis-
opname en revalidatie. De zoektocht naar de juiste ondersteuning duurt lang en is frustrerend 
voor velen. Niet alleen voor degene met hersenletsel, ook voor diens familie, vrienden en 
directe omgeving.  
 
Als tijdige en goede zorg ontbreekt, kunnen veel problemen ontstaan in het leven van de 
mensen met hersenletsel en hun naasten. Zoals spanning in huis of zelfs echtscheiding als 
gevolg van relatieproblemen, schulden door gebrek aan overzicht, overlast voor de buurt als 
gevolg van een kort lontje of valpartijen door een slechte motoriek. Mensen vereenzamen, 
worden somber, zijn blijvend afhankelijk van thuiszorg of Wmo-ondersteuning. Huisarts, 
fysiotherapeut, psycholoog en psychiater worden regelmatig bezocht met klachten die deels 
voorkomen hadden kunnen worden.  
 
Als samenwerkende zorgorganisaties in Nederland hebben we twee jaar geleden Hersenz 
ontwikkeld: een behandelprogramma voor volwassenen met hersenletsel, met als doel het 
leren omgaan met de gevolgen van het hersenletsel zodat ze weer grip krijgen op hun leven. 
 
Van elke zorginnovatie hoop je dat het oplevert wat je verwacht, namelijk dat de kwaliteit 
van leven van mensen verbetert tegen lagere kosten. In de voorliggende maatschappelijke 
businesscase (mBC) maken we de balans op. De businesscase bestaat uit de mooie  
combinatie van cliëntervaringen, inhoudelijke informatie over Hersenz en cijfers over kosten 
en opbrengsten.  
 
Het document laat zien wat de meerwaarde van Hersenz is. Cliënten geven aan dat de  
kwaliteit van hun leven aanzienlijk is verbeterd. Als zorgorganisaties vinden we dat natuur-
lijk het belangrijkste. Helder wordt óók dat de samenleving goedkoper uit is als deze vorm 
van behandeling wordt ingezet.  
Zorgorganisaties, medici, zorgverzekeraars, gemeente en overheid hebben gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid om goed en efficiënt om te gaan met zorggelden. We zijn trots en blij 
dat het is gelukt heel concreet te laten zien wat Hersenz is en wat het ons allen oplevert. 
Graag nemen we dit mee als input voor de gesprekken die we met elkaar hebben om samen 
tot een effectieve en doelmatige zorg te komen. 
 
We wensen u veel leesplezier.  
 
marianne van der Harten,  
bestuurder De Noorderbrug en voorzitter van de stuurgroep van Hersenz 
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SamenVattIng
 

nieuwe aanpak hersenletsel is winst voor cliënt én samenleving 
Intensieve en integrale behandeling van problemen na hersenletsel levert de cliënt, de 
naasten en de samenleving veel winst op. Door de aanpak van Hersenz, een behandeling 
voor mensen met hersenletsel in de chronische fase, functioneren cliënten aanzienlijk beter, 
waardoor ze minder zorg nodig hebben. Iedere euro die geïnvesteerd wordt in Hersenz  
levert de samenleving vijf euro op. Dit blijkt uit de maatschappelijke businesscase die  
Dock4 & Organisatieadvies in Zorg in opdracht van Hersenz heeft gemaakt.

De behandeling van Hersenz richt zich op belangrijke gebieden waarop mensen met hersen-
letsel problemen ervaren: cognitie, emoties en gedrag, vermoeidheid, motoriek, communi-
catie en de situatie thuis (dagelijks leven, relatie of gezin). De behandeling is gericht op het 
omgaan met de beperkingen, het verbeteren van het functioneren, het verwerken van de  
veranderingen en het verlies, en het vinden van een nieuwe balans op diverse levensgebieden. 
Hersenz wordt ingezet als mensen met hersenletsel na revalidatie weer thuis zijn en in het 
dagelijks leven problemen ondervinden als gevolg van hun letsel. 

maatschappelijke effecten
Mensen met hersenletsel vallen vaak in een gat na ziekenhuisopname en revalidatie.  
Eenmaal thuis moeten zij hun leven weer zien op te pakken en ervaren zij in volle omvang de 
gevolgen van het hersenletsel. Ze ervaren bijvoorbeeld problemen in het organiseren van het 
dagelijks leven, het aangaan en onderhouden van sociale contacten en het deelnemen aan 
maatschappelijke activiteiten. Zij kunnen hun rol als bijvoorbeeld partner, ouder en werk-
nemer niet meer als voorheen vervullen. Ook hun naasten hebben met veranderingen en 
verlies te maken.
Voor deze groep mensen begint nu een zoektocht naar de juiste hulp. Als die ontbreekt, kan 
onnodige ‘gevolgschade’ ontstaan in de vorm van psychische problemen, relatieproblemen, 
schulden, maatschappelijke overlast of langdurige zorgconsumptie. De kwaliteit van leven 
neemt hierdoor sterk af. 
Hersenz richt zich met name op mensen met complexe zorgvragen die niet voldoende  
hebben aan generalistische behandeling en die niet (meer) in aanmerking komen voor  
medisch-specialistische revalidatiebehandeling. Soms krijgen zij langdurig begeleiding  
of dagbesteding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook maken ze veel-
vuldig gebruik van andere vormen van zorg. 

Uit deze maatschappelijke businesscase blijkt dat er minder of minder intensieve onder-
steuning nodig is als er eerst extramurale behandeling van Hersenz plaatsvindt. Vooral de 
zorgverzekeraar en de gemeente besparen geld. Na het volgen van de behandeling van  
Hersenz hebben cliënten bijvoorbeeld minder thuiszorg, fysiotherapie of psychotherapie 
nodig. Ook vermindert de kans op vallen en botbreuken, arbeidsuitval en echtscheidingen, 
en worden schulden en grensoverschrijdend gedrag verminderd of voorkomen. Bovendien 
hebben mantelzorgers baat bij Hersenz waardoor hun zorgkosten eveneens verminderen. 
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Andere, meer kwalitatieve opbrengsten van Hersenz zijn:
• toegenomen fysiek en psychisch welzijn, betere kwaliteit van leven
• betere onderlinge relaties in het gezin
• het intact blijven van een sociaal vangnet en minder isolement 
• afname van maatschappelijke overlast
• minder consumptie van niet werkzame zorg en onjuiste diagnostiek
• minder eenoudergezinnen en de daarmee gepaard gaande armoede

Hersenz 
Het behandelprogramma Hersenz bestaat sinds 2014 en wordt sinds 2015 geboden door 
twaalf samenwerkende zorgorganisaties, waardoor een zo goed als landelijke dekking  
bestaat (alleen Zeeland ontbreekt nog). In 2015 volgden 750 mensen met hersenletsel  
een behandeling van Hersenz. De behandeling bestaat uit een combinatie van groeps-
behandelingen en individuele behandeling, waarbij ook naasten betrokken worden. 

maatschappelijke business case (mBC)
Dock4 & Organisatieadvies heeft in opdracht van Hersenz deze maatschappelijke business-
case (mBC) ontwikkeld. Op basis van literatuurstudies, eerdere effectmetingen, gesprekken 
met inhoudelijke experts en ervaringsdeskundigen is een lijst opgesteld van de mogelijke 
effecten en de omvang hiervan. Deze zijn in de vorm van een enquête voorgelegd aan behan-
delaren en cliënten van Hersenz.
Uiteindelijk zijn tien effecten onderzocht en vertaald in maat en getal. Het totale bedrag 
aan effecten gedurende het eerste jaar na de behandeling is € 31.764. per cliënt. We gaan er 
vanuit dat ook in het tweede en derde jaar nog 66% (twee derde) van het totale effect wordt 
gehaald. Het effect in zowel het tweede jaar als het derde jaar is € 18.276. De totale effecten 
over drie jaar zijn € 68.316. 
De gemiddelde kosten van een traject Hersenz per jaar per cliënt zijn € 12.554. In het eerste 
jaar zijn de opbrengsten ruim € 31.764. De vermindering van de directe zorgkosten (€ 12.873) 
zijn al meer dan de totale kosten van een gemiddeld zorgprogramma. De totale effecten van 
Hersenz over drie jaar bekeken zijn meer dan vijfmaal hoger dan de kosten. 
Alle redeneringen, veronderstellingen en aannames staan vermeld en onderbouwd in deze 
maatschappelijke businesscase.  



10 | Maatschappelijke Businesscase Hersenz

1. InleIdIng
 

1.1. Doel van de maatschappelijke businesscase 

Dock4 & Organisatieadvies in Zorg heeft in opdracht van Hersenz een maatschappelijke 
businesscase (mBC) ontwikkeld om de economische en maatschappelijke kosten en  
opbrengsten van Hersenz in beeld te krijgen. Hersenz is een behandelprogramma voor 
volwassenen met niet-aangehoren hersenletsel. Eerder hebben Vilans en Dock4 een mBC 
gemaakt waarin de opbrengst van intensieve gezinsbehandeling bij kinderen/jongeren met 
hersenletsel beschreven wordt (Cohen, Van Eck en Hermans, 2015). 

Doel van de mBC van Hersenz is voor alle betrokken stakeholders en potentiële financiers 
inzichtelijk te maken wat de meerwaarde is van Hersenz, zowel kwalitatief als uitgedrukt in 
euro’s. Zij kunnen het document gebruiken als onderlegger en discussiestuk in gesprekken 
over de (toekomstige) borging en financiering van de behandeling van Hersenz. 

De behandeling van Hersenz wordt sinds 2015 gefinancierd vanuit een tijdelijke subsidie-
regeling in de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor de behandeling is een indicatie van het CIZ 
nodig. De bedoeling van het ministerie van VWS is dat extramurale behandeling in de toe-
komst onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat vallen. Naar verwachting duurt het tot 2018 
voordat de extramurale behandeling van Hersenz onder de Zvw valt.

1.2 Leeswijzer

De maatschappelijke Business Case kent een logische opbouw waarin vijf onderling verbon-
den perspectieven samenkomen tot één gedeelde kosten-baten afweging. De structuur van 
deze opbouw is in onderstaande figuur weergegeven:

CP: CLIëNTPERSPECTIEf

Bm
BUSINESS

MODEL
+ =

De kosten-baten afweging waarin het economische én het maatschappelijke nut samenkomen

oC
ORGANISATORISCHE

CASE

mC
MAATSCHAPPELIJKE

CASE

mBC
MAATSCHAPPELIJKE

BUSINESS CASE
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Hoofdstuk 2 begint met een beschrijving van Hersenz vanuit cliëntperspectief, waarbij vragen 
beantwoord worden zoals: ‘Hoe was ik eraan toe voordat ik aan Hersenz begon?’ en ‘Hoe ben 
ik geholpen en wat heeft mij dat opgeleverd?’ Naast de twee verhalen in hoofdstuk 2 staan 
er cliëntverhalen door het hele document heen.
Hoofdstuk 3 beschrijft het Businessmodel: wat is Hersenz en hoe wordt waarde gecreëerd? 
In hoofdstuk 4 doen we de economische kosten uit de doeken. 
In hoofdstuk 5 wordt de maatschappelijke case geschreven vanuit het perspectief van de 
maatschappij: maatschappelijke effecten worden inzichtelijk gemaakt en het wordt helder 
welke stakeholders hiervan profiteren. 
Het afsluitende Hoofdstuk 6 brengt het economisch nut (H4) en het maatschappelijk nut 
(H5) samen. In dit hoofdstuk trekken we conclusies.

1.3 totstandkoming

De mBC is opgesteld door Dock4 & Advies in Zorg, in nauwe samenwerking met de experts 
binnen Hersenz. Driemaal is met een expertgroep, bestaande uit behandelaars, cliënten en 
naasten, gesproken over het businessmodel en de mogelijke effecten. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van de beschikbare publicaties over Hersenz en van literatuur over (de zorg voor) 
mensen met hersenletsel. Op basis van deze input hebben de adviseurs van Dock4 & Advies 
in Zorg aannames gedaan met betrekking tot de effecten en de omvang ervan.
Uit alle studies en gesprekken zijn overigens meer mogelijke effecten gekomen dan degene 
uit de vragenlijst. We hebben voor de effecten gekozen die het beste te kwantificeren waren, 
bijvoorbeeld omdat er onderliggende studies beschikbaar waren, en die het grootste effect 
sorteerden. Een aantal andere effecten kunnen mogelijk in een latere fase gekwantificeerd 
worden. 

De aannames over de effecten zijn in een schriftelijke enquête voorgelegd aan behandelaars 
(gz- of neuropsychologen, cognitief behandelaars, fysiotherapeuten, psychomotorisch  
therapeuten, logopedisten en thuisbehandelaars) die betrokken zijn bij de uitvoering van 
Hersenz. De respons was hoog: 78 van de 150 behandelaars hebben gereageerd. Gezien dit 
grote aantal zijn de resultaten van de behandelaarsenquête leidend in deze mBC. Daarnaast 
hebben twaalf cliënten een aparte versie van de enquête ingevuld. Dit aantal is relatief laag 
omdat de vragenlijst voor de meeste cliënten te ingewikkeld was. De mening van de twaalf 
cliënten onderbouwt de uitkomsten van de behandelaren. 
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2. ClIëntperSpeCtIef

2.1 Cliënten en naasten over Hersenz

Voor dit hoofdstuk zijn cliënten geïnterviewd over hun ervaringen met de behandeling van 
Hersenz. Zij waren uitstekend in staat te benoemen wat Hersenz hen heeft opgeleverd.  
Hun verhalen zijn door de businesscase heen te vinden. Hier geven we een samenvatting  
van het cliëntperspectief.

De problemen waar de geïnterviewde cliënten van Hersenz mee kampten voordat ze aan de 
behandeling begonnen waren niet gering. Marcel woonde nog bij zijn ouders maar dat verliep 
niet altijd rustig, vanwege zijn korte lontje. Beschermd wonen leek de enige optie. Sweedy 
stond op het punt haar man en drie puberdochters te verlaten. “Ik dacht: ik ga weg, ik trek 
het niet meer, ik laat mijn gezin achter.” frits zat in een zware depressie en kreeg schulden 
omdat hij zijn administratie niet meer kon overzien. Ook Marion was somber en ging fysiek 
zienderogen achteruit na de revalidatie. Ze zat dagen in haar rolstoel bij de dagbesteding. 
De man van Jeannette overwoog bij haar weg te gaan. Jeannette was voortdurend aan het 
bewijzen dat ze alles nog aankon. “Om te laten zien dat er niks aan de hand was, poetste ik 
het huis maar weer en liep ik mezelf compleet voorbij.” Ze had regelmatig paniekaanvallen. 
Marcella reed met haar scooter onveilig door het verkeer, waardoor ze nogal eens viel. 

Ze volgden allen de behandeling van Hersenz. Wat opvalt is dat iedereen aangeeft zich 
sterker te voelen, psychisch en fysiek, waardoor ze meer in staat zijn deel te nemen aan het 
leven. Zoals Marcel verwoordt: “Door Hersenz ben ik fysiek en mentaal enorm opgeknapt. 
Dus ik kan veel meer aan. Mijn conditie is verbeterd en ik kan beter met mijn emoties om-
gaan.” Sweedy vertelt: “Hersenz is echt mijn redding geweest. Ik voel me zekerder, steviger in 
mijn schoenen staan.” Jeannette stelt dat ze door Hersenz haar eigenwaarde en het vermo-
gen te genieten heeft teruggevonden en Marion laat de rolstoel tegenwoordig steeds vaker 
staan. “Met name door het fysieke gedeelte ben ik enorm opgeknapt.” Sjaak veroorzaakte 
veel overlast. De buurt, de politie en de parochie begrijpen nu hoe dat komt en weten hoe te 
reageren.
De cliënten benadrukken ook hoe belangrijk het is om met lotgenoten in een behandelgroep  
te zitten. Zo geeft frits aan dat de veiligheid in de groep hem ertoe bracht te vertellen dat hij 
schulden had. Marion vertelt: “Toen iemand anders uit de rolstoel kwam dacht ik, dat kan ik ook.” 
Ook het feit dat groepsbehandelingen worden gecombineerd met individuele behandeling 
thuis wordt positief genoemd. “Mijn thuisbegeleider heeft letterlijk met mij geoefend de 
trappen op te gaan”, zegt Sweedy. Marcella’s puberzoon begrijpt nu beter wat er met zijn 
moeder aan de hand is, waardoor de sfeer in huis is verbeterd. 

De winst voor deze mensen? Marcel woont zelfstandig en kan twaalf uur per week werken. 
Marion laat tegenwoordig de rolstoel staan, heeft minder thuiszorg nodig en gaat een dag 
minder naar de dagbesteding. Bij frits is een wettelijke schuldsanering voorkomen en worden 
de antidepressiva afgebouwd. Jeannettes relatie met haar echtgenoot is sterk verbeterd en 
ze is niet in de ziektewet beland met een burn-out. Marcella let beter op in het verkeer. Sjaak 
is rustiger en er zijn minder escalaties.
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2.2 uitkomsten onderzoek

Maastricht University heeft in de periode 2014-2015 onderzoek gedaan naar de resultaten 
van Hersenz. Uit dit onderzoek blijkt dat cliënten en naasten op diverse punten vooruit gaan 
door de behandeling van Hersenz. Het onderzoek is uitgevoerd bij 62 cliënten die tussen 
september 2014 en januari 2015 zijn gestart met de behandeling en bij hun naasten.  
De gemiddelde leeftijd bij de start van de behandeling was 52 jaar. Voor het letsel had 71% 
van de cliënten een betaalde baan. Bij aanvang van Hersenz had 27.4% een betaalde baan. 
Van de cliënten woont ruim 28.8% alleen,  22.6% in een meerspersoonshuishouden zonder 
kinderen, ruim 43% in een meerpersoonshuishouden met kinderen en 8% anders. 
Aan het onderzoek deden 36 naasten mee, met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar. De naaste 
was meestal de partner van de cliënt (75%).
Ruim de helft van de cliënten heeft vasculaire hersenschade opgelopen (bijvoorbeeld door 
een CVA), 24.2% traumatisch hersenletsel, 23% hersenletsel door andere oorzaken, zoals 
zuurstofgebrek. De cliënten die deelnamen aan het onderzoek hadden hun letsel gemiddeld 
vijf jaar geleden hadden opgelopen. De 6 maanden voorafgaand aan Hersenz ontving een 
deel geen zorg en een deel wel: 35,5% kreeg dagbesteding, 35.5% fysiotherapie, 29% thuis-
zorg en 24% ambulante begeleiding.
 
Voorafgaand aan de start van de behandeling en 11-12 maanden later zijn vragenlijsten 
afgenomen. Deze hadden betrekking op het proces en op de uitkomsten. De uitkomsten van 
het onderzoek zijn zonder meer positief. Cliënten geven Hersenz het cijfer 8,7. Ze zijn dus 
zeer tevreden over de behandeling. Het onderzoek laat ook zien dat cliënten concrete doelen 
bereiken met Hersenz. Vooraf en na afloop van drie van de vijf modules is gemeten of de cliënt 
vooruitgang boekt ten opzichte van het gestelde doel. Vooraf scoren cliënten gemiddeld  
een 3,9 op hun doel, op een 10–puntsschaal. Na afloop van de behandeling scoren ze  
gemiddeld een 7,4, dus 3,5 punt hoger. Op alle modules is een significante verbetering te zien.
Neuropsychiatrische symptomen zoals somberheid, impulsiviteit, prikkelbaarheid en agres-
sie nemen significant af in frequentie en ernst. Opvallend is dat de beperkingen die de cliënt 
ervaart in participatie niet veranderen, maar dat de tevredenheid over de participatie in het 
dagelijks leven wel significant toeneemt. Dit wijst erop dat cliënten zich beter hebben aan-
gepast aan hun beperkingen. De zelfwaardering van cliënten neemt af door de behandeling. 
Dit kan komen doordat cliënten meer inzicht krijgen in hun beperkingen door de behandeling.
Naasten hebben ook baat bij Hersenz: de door hen ervaren zorglast neemt af, terwijl hun 
tevredenheid met het leven toeneemt. Ook zij zijn tevreden over Hersenz, ze waarderen de 
totale behandeling met het cijfer 7,8. 
Tot slot nemen de zorgvragen van cliënten significant af in omvang, net als de behoefte aan 
hulp bij deze zorgvragen. Dit onderbouwt de uitkomst van de mBC dat cliënten minder zorg 
nodig hebben na het volgen van Hersenz. 

Enkele kanttekeningen bij het onderzoek zijn op zijn plaats. Bij de nameting waren veel 
cliënten nog in zorg of hadden het programma net afgerond. De resultaten hebben dus 
betrekking op de directe effecten van Hersenz; er is nog geen informatie of deze effecten op 
de lange termijn ook behouden blijven. Aangezien het onderzoek geen controlebehandeling 
omvatte, is het niet met zekerheid te zeggen of de gevonden resultaten zijn toe te schrijven 
aan de specifieke interventies van Hersenz of aan het feit dat er extra tijd en aandacht aan 
deze cliënten werd besteed.
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wInSt
≥  betere kwaliteit van 

leven

≥  toegenoemen zelf-

standigheid

≥  stijging van loonwaarde 

met 20% 

≥  geen kosten voor  

Beschermd Wonen 
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Hij zegt het met een knipoog: “Ik ben de maatschappij nu minder tot last”. 

Marcel geeft het leven weer een dikke voldoende. Na zijn herseninfarct in 

april 2011 was het slecht met hem gesteld. Hij stond letterlijk wankel op zijn 

benen en had grote moeite met het beheersen van zijn emoties. Ook liep hij 

vast in praktische zaken als organiseren, plannen, concentratie en het nemen 

van initiatief. Zijn ambulant begeleider stuurde hem naar Hersenz, waar hij 

diverse behandelmodules volgde. 

Na zijn infarct zat Marcel eerst in de ziektewet en toen in de Wia. Hij was voor 

honderd procent afgekeurd maar onlangs is hij herkeurd. “Ik mag nu twaalf 

uur in de week werken. Dat lukt me omdat ik door Hersenz fysiek en mentaal 

enorm ben opgeknapt. Ik kan veel meer aan.” Marcel werkt drie dagen van 

vier uur als productiemedewerker. “Mijn conditie is verbeterd en ik kan beter 

met mijn emoties omgaan.”

Vóór zijn infarct woonde Marcel nog bij zijn ouders in huis. Het was zijn grote 

wens om zelfstandig te wonen maar Marcel maakte er op het gebied van  

administratie en huishouden nogal een potje van. Brieven bleven liggen en 

zelfstandig een huishouden runnen was vanwege de gevolgen van zijn hersen

letsel niet haalbaar. Aanvankelijk werd ingezet op een woonvoorziening  

voor Beschermd Wonen. “Maar mede door de behandeling van Hersenz heb ik 

geleerd écht zelfstandig te wonen. Ik heb een eigen appartementje en regel 

bijna alles zelf. Ik heb het onder de knie gekregen. Er komt nog één keer in de 

week ambulante begeleiding, dat is genoeg.” 

marCel regelt nu bIjna alleS zelf 

>

ClIëntVerhaal
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3. buSIneSSmodel herSenz
In dit hoofdstuk wordt het businessmodel van Hersenz uitgewerkt aan de hand van het  
businessmodel Canvas (Alexander Osterwalder, 2010). We behandelen de negen vlakken  
van het onderstaande model. De rechterkant staat voor waardencreatie, de linkerkant voor 
activiteiten en efficiency, de onderkant voor financiën. Voor het uitwerken van het business-
model zijn meerdere bronnen gebruikt die terug te vinden zijn in hoofdstuk 7 Bronvermelding. 

Het Business model Canvas

Key partners Waarde propositie Klantrelaties KlantsegmentenKernactiviteiten

Key resources Kanalen

Kostenstructuur Inkomstenstromen
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1.1 inleiding 

Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met hersenletsel die de eerste fase van 
herstel en revalidatie achter de rug hebben. Ze zijn weer thuis en proberen hun leven weer 
op te pakken. Een deel van hen ondervindt problemen in het dagelijks leven of loopt vast. 
De behandeling van Hersenz richt zich op belangrijke gebieden waarop mensen met hersen-
letsel problemen ervaren: cognitie, emoties en gedrag, vermoeidheid, motoriek, communi-
catie en de situatie thuis (dagelijks leven, relatie of gezin). Beoogde doelen zijn het leren 
omgaan met de beperkingen, het verbeteren van het functioneren, het verwerken van de 
veranderingen en het verlies, en het vinden van een nieuwe balans op diverse levensgebieden. 
Hersenz is er ook voor de naasten van mensen met hersenletsel.

Hersenz is operationeel sinds mei 2014, toen nog met zes aangesloten organisaties.  
Het behandelprogramma Hersenz wordt sinds 2015 geboden door twaalf samenwerkende  
zorgorganisaties, waardoor een zo goed als landelijke dekking bestaat (alleen Zeeland  
ontbreekt nog). In bijna heel Nederland draaien behandelgroepen, in de werkgebieden van 
de aangesloten organisaties. In 2014 en 2015 zijn 150 behandelaars geschoold. 
In 2015 volgden 750 in totaal mensen met hersenletsel een behandeling van Hersenz.  
In 2016 zijn dit er naar verwachting twee keer zoveel.

Mensen met hersenletsel vallen vaak in een gat als de ziekenhuisopname of revalidatie is 
afgerond. Eenmaal thuis moeten zijn hun leven weer zien op te pakken en ervaren zij in volle 
omvang de gevolgen van het hersenletsel. 
Tot voor kort kwamen deze cliënten pas in beeld bij de  Hersenz-organisaties als er al grote 
problemen waren ontstaan: psychische problemen, afhankelijkheid van zorg, echtscheidingen, 
schulden, maatschappelijke overlast, enzovoort. Deze problemen hadden gedeeltelijk of  
geheel voorkomen kunnen worden door de tijdige inzet van behandeling. Dit was de aanleiding 
om Hersenz te ontwikkelen en in te zetten.

Paul heeft hersenletsel door een hartinfarct. Vroeger had hij een topfunctie bij ABN AMRO, 
nu kan hij bijvoorbeeld niet onthouden of het bezoek suiker of melk in de koffie wil.  
Hij pleit voor betere behandeling van mensen met hersenletsel na revalidatie. “Tijdens de 
revalidatie ging alles geweldig, eenmaal thuis word je in een diep dal gegooid en moet je 
het zelf uitzoeken.” Paul en zijn vrouw leven nu gescheiden. “Waar ik het meest mee  
worstel is de eenzaamheid. Het gemis van mijn vrouw en kinderen is enorm. Ik ben een 
stukje intelligentie kwijt, ik voel met nutteloos, ik ben het doel in mijn leven kwijt.”

In het strategisch plan 2015-2017 is de ambitie van Hersenz als volgt verwoord: “Hersenz is 
een kwalitatief hoogstaand productenpakket dat aantrekkelijk is voor de cliënt, de verwijzer 
en de financier, waarmee maximaal behandelresultaat wordt bereikt, in zo kort mogelijke 
tijd, tegen zo laag mogelijk kosten, met een optimale klantbeleving.”
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Deze ambitie is als volgt geconcretiseerd (Hersenz, 2015):
1. Cliënten en naasten krijgen weer greep op hun leven.
2. Hersenz is toegankelijk is voor iedere Nederlander met hersenletsel.
3. De cliënt en de naasten waarderen Hersenz bovengemiddeld.
4. Hersenz leidt tot aantoonbare behandelresultaten. 
5.  Hersenz is een vanzelfsprekend onderdeel van de zorgketen voor mensen met  

hersenletsel en als zodanig opgenomen in zorgstandaarden en zorgprogramma’s.
6. Hersenz is een keurmerk met kwaliteitsgarantie.

3.2 Klantsegmenten

niet-aangeboren hersenletsel
In Nederland lopen jaarlijks 130.000 mensen een vorm van niet-aangeboren hersenletsel op 
(Hersenz, Hersenstichting, Vilans, 2015). Een deel van hen herstelt volledig, een deel van  
hen niet. Naar schatting leven er in Nederland tenminste 650.000 mensen met beperkingen 
als gevolg van hersenletsel. Dit is 4% van de bevolking. Zij zijn verdeeld over alle leeftijds-
categorieën. Een deel van hen heeft tijdelijk of langdurig zorg nodig. 

Hersenletsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een beroerte, een ongeval, een ziekte of een 
hartstilstand. Traumatisch hersenletsel ontstaat door een oorzaak van buitenaf, niet-trau-
matisch hersenletsel ontstaat van binnenuit, bijvoorbeeld door een herseninfarct of door 
zuurstoftekort na een hartstilstand of door bijna-verdrinking.
                                                                                                                  
Mensen die hersenletsel oplopen krijgen allereerst medische hulp, van de huisarts of op de 
spoedeisende hulp, wat kan leiden tot ziekenhuisopname. Het overgrote deel van de patiënten 
gaat na ziekenhuisopname terug naar huis. Een klein percentage gaat naar een revalidatie-
centrum, verpleeghuis of andere vorm van 24-uurs zorg. Van de patiënten die naar huis gaan, 
krijgt een deel vervolgzorg. Bijvoorbeeld:
– paramedische of psychologische eerstelijns behandeling 
– revalidatiebehandeling in een NAH-poli van een revalidatiecentrum of verpleeghuis
– extramurale behandeling zoals Hersenz biedt
– ondersteuning vanuit de Wmo

gevolgen van hersenletsel
Hersenletsel kan gevolgen hebben voor alle gebieden van het functioneren, zoals bewegen 
(motoriek), denken (cognitie), emoties en gedrag, energie en communicatie. Ook het karakter 
van de getroffene kan veranderen. Vooral de minder zichtbare gevolgen zorgen voor problemen 
in het functioneren. Vaak hebben mensen met hersenletsel een verminderd ziekte-inzicht, 
waardoor ze zelf vinden dat het allemaal wel meevalt. Dit is moeilijk voor de omgeving.  
Veel voorkomende problemen van mensen met hersenletsel zijn: geheugenproblemen,  
concentratieproblemen, vermoeidheid, verhoogde prikkelgevoeligheid, problemen met plan-
nen en organiseren, missen van overzicht, moeite met begrijpen of gebruiken van taal (afasie), 
sneller geïrriteerd of boos zijn (een kort lontje), impulsiviteit, passiviteit of problemen met het 
verwerken van de veranderingen in hun leven.  
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Een belangrijk kenmerk is de zogenaamde breuk in de levenslijn: mensen ervaren hun leven 
vaak als in tweeën gedeeld: een leven vóór en een leven na het hersenletsel. Mensen met 
hersenletsel krijgen te maken met verwerkingsproblematiek en moeten hun leven opnieuw 
en anders vormgeven.

Leefgebieden waarop hersenletsel invloed heeft (Zadoks & Gijzen, 2014). 

Kenmerken van de doelgroep volgens de 5 V’s:
1. Voor en na het letsel vormen twee levens: breuk in de levenslijn, vroeger en nu
2. Verwarring: hoe nu verder, het leven opnieuw vormgeven, zoekproces
3. Verminderd ziekte-inzicht bij veel mensen
4. Verlies van functies, vaardigheden, mogelijkheden, partner, rollen, werk, hobby’s
5. Variatie: geen eenduidige diagnose, gevolgen verschillen sterk per persoon

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de gevolgen van hersenletsel op langere termijn. 
Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de patiënten enkele jaren na het  
hersenletsel problemen heeft op cognitief, sociaal-emotioneel en gedragsmatig vlak, kampt 
met beperkingen in participatie en een onvervulde zorgbehoefte heeft (Goes en Jurrius, 
2015). Niet-aangeboren hersenletsel is een chronische aandoening. De Wereldgezondheids-
organisatie WHO heeft hersenletsel als een urgent en groeiend maatschappelijk probleem 
gemarkeerd. 

Onderzoekers van het Radboud MC volgden jarenlang duizend mensen die als twintiger of 
dertiger een herseninfarct kregen. Deze mensen blijken tien keer zo vaak werkeloos te zijn 
en ze hebben problemen in hun gezin omdat ze niet meer goed functioneren. Onderzoeker 
frank-Erik de Leeuw: “Tien procent van de mensen die een herseninfarct krijgen, is onder de 
vijftig. Het grootste deel overleeft dit. Dat wil zeggen dat er momenteel in Nederland 100.000 
tot 150.000 mensen rondlopen die niet goed functioneren in hun gezin en hun werk, als ze dat 
al hebben. Die groep krijgt nu geen hulp, maar zou dat wel moeten krijgen.” (Meernink, 2014)

Onderzoek naar de gevolgen van licht tot middelzwaar traumatisch hersenletsel toont aan 
dat 67% van de getroffenen zes maanden tot een jaar na het ongeval nog klachten hadden, 
zoals vermoeidheid, vergeetachtigheid, verminderde concentratie, prikkelbaarheid en hoofd-
pijn (Van der Horn, Spikman, Jacobs, Van der Naalt, 2013).  

Persoon 
met nAH

relaties,  
gezin, familie

Woon- of
leefsituatie

Werk- of
daginvulling

sociale
Participatie
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Na traumatisch hersenletsel kunnen problemen ontstaan op gebied van wonen, werk,  
dagbesteding, relaties, hobby’s en toekomstverwachtingen. Vaak zijn de gevolgen van 
traumatisch hersenletsel niet zichtbaar. De cognitieve en sociaal-emotionele beperkingen 
worden regelmatig onvoldoende (h)erkend waardoor mensen met traumatisch hersenletsel  
chronisch overschat worden. Daardoor kunnen ze nog meer klachten krijgen, burn-out raken, 
hun werk niet volhouden, hun sociale contacten verliezen, enzovoort. Dit kan leiden tot  
‘probleemgedrag’ (verslaving, overlast, schulden). (Hersenz magazine, 2014) 

Frits kreeg een herseninfarct in 2013. “Er viel een inkomen weg en het gezin ging gewoon 
door. Ik wilde alles voor mijn kinderen doen want die hadden het al moeilijk genoeg.  
Door mijn infarct kon ik de administratie niet meer overzien. We kwamen in de schulden  
te zitten. Ik wist niet meer hoe ik het moest oplossen.” 

Kloof
Eenmaal thuis begint voor de cliënt en zijn naasten een proces van realisatie van de gevolgen 
voor het dagelijks leven. Zij moeten het verlies van functies en maatschappelijke rollen 
verwerken, leren omgaan met de veranderingen in het leven en zich nieuwe vaardigheden 
en compensatiestrategieën eigen maken. Dit proces vraagt een grote inspanning van alle 
betrokkenen en kan jaren duren, mede beïnvloed door persoonlijke factoren (waaronder 
copingstijl) en omgevingsfactoren (bijvoorbeeld draagkracht van het systeem).

Zowel mensen met hersenletsel en hun omgeving als zorgverleners ervaren een kloof tussen 
de eerste fase van herstel en revalidatie en de fase daarna. Vaak is sprake van onvervulde 
zorgbehoeften. Bovendien is het niet vanzelfsprekend dat de in revalidatie geleerde vaardig-
heden ook thuis toegepast kunnen worden. Eenmaal thuis ervaren de persoon met hersen-
letsel en zijn naasten pas werkelijk wat de beperkingen zijn. Voor een deel van de mensen 
met hersenletsel is in deze fase nog behandeling of begeleiding nodig om het effect van de 
gevolgde revalidatiebehandeling te behouden en achteruitgang en secundaire problemen 
te voorkomen, ook omdat de zorgbehoeften na verloop van tijd kunnen veranderen (Zadoks 
& Gijzen, 2014). Overigens kan revalidatiebehandeling ook in de chronische fase worden 
ingezet maar doordat revalidatie gelimiteerd is in duur en intensiteit en eisen stelt aan het 
ontwikkeltempo van de cliënt, is dit voor een bepaalde groep cliënten niet voldoende om 
weer te kunnen functioneren.

Wim heeft hersenletsel door een val van een ladder. Na zijn herstel dacht hij zijn werk als 
predikant weer op te pakken. Dat was een illusie. Hij werd arbeidsongeschikt verklaard. 
Thuis liep het ook niet goed. Wim overzag het huishouden niet, nam geen initiatieven en 
vergat de post open te maken. Na een paar jaar vertrok zijn vrouw met hun vijf kinderen. 
Wim is vaak onverklaarbaar moe en heeft problemen met structureren en organiseren.  
Als er teveel van hem gevraagd wordt, kan hij gaan schelden of gillen. Zijn administratie 
kan hij niet bijhouden en zijn huis is behoorlijk rommelig. 

Kosten
Na hersenletsel is het risico op persoonlijke en maatschappelijke problemen groot, met hoge 
kosten tot gevolg. Hoogleraar revalidatiegeneeskunde Gerard Ribbers schat de jaarlijkse 
zorgkosten voor mensen met hersenletsel op ongeveer drie miljard euro, hoger dan die voor 
de behandeling van kanker en suikerziekte opgeteld (Hersenz, 2014).
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De organisatie van de zorg thuis is nog verre van optimaal. Veel mensen vallen buiten de 
boot doordat zij niet gemonitord worden als zij weer thuis zijn. Daarbij speelt een rol dat zij 
medisch gezien zijn uitbehandeld. Doordat zij niet de juiste hulp krijgen op het moment dat 
ze die nodig hebben, ontstaan problemen die gedeeltelijk of helemaal voorkomen hadden 
kunnen worden. Vaak brengen deze problemen hoge kosten met zich mee, bijvoorbeeld door-
dat mensen op zoek gaan naar de juiste hulp maar die niet kunnen vinden, door het ontstaan 
van schulden, maatschappelijke overlast, echtscheidingen of opvoedingsproblemen, door het 
verlies van arbeidspotentieel of doordat opname in een vorm van 24-uurs zorg noodzakelijk is. 

Sjaak was negentien toen hij een brommerongeluk kreeg. Hij liep fors frontaal hersenletsel 
op. Daardoor heeft hij onder meer moeite om zijn emoties en impulsen te beheersen, is hij 
weinig flexibel en erg gevoelig voor geluid. Als hij binnen zit en hij buiten het konijn van de 
buren met zijn poten tegen het gaas hoort slaan, kan Sjaak zomaar ontploffen en gaat hij 
vloeken en tieren. Soms blijft het niet bij vloeken en tieren. Een oudere buurman, wat in de 
war, bleef laatst veel te lang op de bel drukken. Toen gaf Sjaak hem een zetje waardoor de 
man op de grond viel. Wéér politie in de straat. 

Behandeling loont
De zorgorganisaties die samenwerken binnen Hersenz zijn ervan overtuigd dat een 
deel van deze kosten vermeden kan worden door tijdige inzet van de juiste behandeling 
van mensen met hersenletsel en hun naasten. Daarbij richten zij zich met name op 
de groep met complexe zorgvragen, die niet genoeg hebben aan behandeling vanuit 
de eerste lijn en die niet (meer) in aanmerking komen voor medisch-specialistische 
revalidatie. Vaak krijgen deze mensen langdurig begeleiding of dagbesteding vanuit 
de Wmo. Verondersteld wordt dat er minder van deze ondersteuning nodig is als er 
eerst extramurale behandeling plaatsvindt.

Lector niet-aangeboren hersenletsel Kitty Jurrius heeft onderzoek gedaan naar  
de problemen die mensen met hersenletsel en hun naasten ervaren. “Mensen 
vertellen: Ik leer nog elke dag. Ook als ze al wat langer in de chronische fase zitten, 
kunnen mensen vaardigheden aanleren om nog beter met hun mogelijkheden en 
beperkingen om te gaan.” (Hoogleraar Iris Sommer stelt dat veel verbetering pas 
optreedt na de eerste twaalf weken na het ontstaan van het hersenletsel. Dit herstel 
is grotendeels gebaseerd op beter grip krijgen op de situatie en leren compenseren 
(Sommer, 2015).
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wInSt
≥  geen echtscheiding 

≥  geen (tijdelijke)  

verzorgingsinstelling 

≥   direct doorverwijzen 

naar Hersenz bespaart 

onnodige kosten 

≥  minder kans op vallen
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“Zonder Hersenz was ik gescheiden en was ik in een verzorgingstehuis beland.” 

Zo ver is het gelukkig niet gekomen, vertelt Sweedy. Op oudejaarsdag 2007 

kreeg ze een hartstilstand die gepaard ging met zuurstoftekort. Daardoor 

raakte ze in coma. Haar revalidatie duurde vele maanden. Ze moest alles 

opnieuw leren, van praten tot lopen. Bovendien is ze door het hersenletsel 

nagenoeg blind.  

Weer thuis begonnen de problemen. Sweedy is getrouwd en heeft drie dochters 

die destijds in de puberteit zaten. “Dat is sowieso moeilijk. Pubers kunnen het 

bloed onder je nagels vandaan halen, en ik had geen vat op mijn emoties.”  

Dus ging het vaak mis. “Ik stond op het punt om ergens anders te gaan wonen. 

Ik dacht ‘ik ga weg, ik trek het niet meer, ik laat mijn gezin achter’.” 

De zoektocht naar de juiste hulp duurde lang. Zo werd er via de huisarts een 

psycholoog ingeschakeld maar die had geen ervaring met hersenletsel, dus 

dat werkte niet. Via MEE werd ze uiteindelijk verwezen naar Hersenz.

“Dat is echt mijn redding geweest. Ik voel me zekerder, steviger in mijn 

schoenen staan.” Dat geldt voor Sweedy letterlijk en figuurlijk. “Mijn lopen is 

wat instabiel. Er zijn drie trappen bij mij in huis. Ik wilde veiliger de trap op 

kunnen. Mijn thuisbegeleider heeft letterlijk geoefend de trappen op te gaan.” 

Als haar dochter nu ziek in bed ligt, kan ze naar boven lopen om haar dochter 

een kopje thee te brengen. Zo kan ze weer moeder zijn. 

Ook geestelijk is ze veel sterker geworden. “Ik begrijp waar mijn gedachten, 

gevoelens en beperkingen vandaan komen. In de eerste fase leggen ze niet 

uit hoe je verder moet leven met hersenletsel. Dan zijn ze alleen maar bezig je 

naar huis te krijgen.”  

“Door Hersenz heb ik meer inzicht in hoe ik reageer en ben ik niet meer 

explosief. Dat is voor mijn man en kinderen veel rustiger. Door met de woede

thermometer te werken, heb ik inzicht in mijn schietlont gekregen. Nu kan ik 

tijdig signaleren dat er iets niet goed is en dan wat doen.” 

Sweedy Staat SteVIger In  
haar SChoenen

>

ClIëntVerhaal



24 | Maatschappelijke Businesscase Hersenz

Doelgroep Hersenz
Hersenz richt zich op mensen met hersenletsel die problemen ondervinden bij het functio-
neren in hun dagelijks leven, thuis (bijvoorbeeld ten aanzien van zelfverzorging, mobiliteit, 
zelforganisatie, huishouden, administratie), in relatie of gezin, op het werk, in sociale  
contacten, in vrijetijdsbesteding en/of in zingeving en levensinvulling. 

Hersenz is bedoeld voor mensen met aantoonbaar niet-aangeboren hersenletsel die beter 
willen leren omgaan met de gevolgen van hun letsel en gemotiveerd zijn om actief te werken 
aan verbetering. Zij zijn in staat de behandeling actief te volgen (voldoende mate van ziekte- 
inzicht, zelfreflectie, empathisch vermogen, geheugen, concentratie) en concrete doelen te 
behalen (leerbaarheid). Als de cliënt zelf hiertoe niet in staat is dan kunnen de naasten voor 
behandeling in aanmerking komen. 

De behandeling  is niet bedoeld voor mensen met dementie, met Huntington, met forse ge-
heugenproblemen, met forse gedragsproblematiek, met primair psychiatrische problematiek 
(waaronder ernstige depressie) en met overheersende verslavingsproblematiek. Voor hen 
bestaan andere voorzieningen of is de behandeling van Hersenz onvoldoende geschikt. 
Hersenz is ook niet bedoeld voor cliënten die nog in aanmerking komen voor medische  
specialistische revalidatie of die voldoende hebben aan behandeling vanuit de eerste lijn.

Hersenz richt zich ook op de naasten. Mantelzorgers, familie, vrienden en kennissen spelen 
een grote rol in het functioneren van de cliënt, hebben ook te maken met grote veranderingen 
in hun leven en moeten zelf overeind blijven.
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3.3 Waardepropositie

De volgende aspecten zorgen in samenhang voor de toegevoegde waarde van Hersenz: 
•  Hersenz biedt integrale behandeling, gericht op alle functioneringsgebieden (cognitie, 

emoties en gedrag, beweging, communicatie). Deze functioneringsgebieden zijn terug te 
vinden in de bouwstenen, waarmee behandelingen worden samengesteld.

•  De behandeling is gericht op het behalen van concrete behandeldoelen, die individueel 
worden vastgesteld. De resultaten worden gemeten door middel van Routine Outcome 
Monitoring.

•  De behandeling wordt geboden door een multidisciplinair team, bestaande uit een  
gedragswetenschapper, een cognitief behandelaar, een fysiek behandelaar, een thuis-
behandelaar en bij communicatieproblemen een afasiebehandelaar.

•  Alle behandelaars zijn deskundig en ervaren op gebied van hersenletsel en hebben aan
vullende scholing gevolgd.

•  Behalve op de cliënt richt de behandeling zich op de naasten (het cliëntsysteem).
•  Hersenz biedt een combinatie van behandeling in een groep en behandeling thuis. Daar-

door kan de cliënt het geleerde daadwerkelijk integreren in zijn dagelijks leven en wordt  
de behandeling ook op het systeem gericht.

•  Bij groepsbehandeling is het onderlinge contact tussen cliënten van grote meerwaarde;  
zij leren vooral veel van elkaar, mits de juiste procesbegeleiding plaatsvindt.

•  De behandeling combineert een cognitieve insteek met bewegen, wat de effectiviteit van 
de behandeling sterk verhoogt. 

•  De cliënt werkt aan betekenisvolle, persoonlijke doelen, binnen geprotocolleerde behandel-
modules. Dit laatste garandeert de inzet van de meest actuele interventies, zo mogelijk 
evidence based en anders volgens het principe van best practice.

•  Hersenz werkt in heel Nederland op dezelfde wijze volgens een eigen kwaliteitsstandaard, 
vastgelegd in het Hersenz Handboek. 

•  De behandelingen hebben de vorm van zorgpaden. Het werken met zorgpaden draagt bij 
aan kwaliteitsborging, effectieve behandeling, transparantie voor cliënt, behandelaar,  
verwijzer, financier, planbaarheid van de zorg en betaalbaarheid. 

•  Zorgpaden worden samengesteld uit voor de cliënt en de professional herkenbare, aan-
sprekende bouwstenen.

•  Kenmerkend voor de behandeling van Hersenz is dat er meer tijd wordt genomen dan in 
poliklinische revalidatiebehandeling mogelijk is, zowel in duur van de behandeling (1 tot 2 
jaar) als in aantal uren per week (gemiddeld vier dagdelen). Ook het tempo is lager. Als het 
ziekenhuis een hogedrukpan is, dan is revalidatie een kookpan en Hersenz een slowcooker.

•  Hersenz richt zich op duurzame resultaten, die verankerd zijn in het dagelijks leven van de 
cliënt en zijn naasten.

 
Waardepropositie
Hersenz is gericht op optimale maatschappelijke re-integratie na hersenletsel, voor cliënt 
en cliëntsysteem, in de thuissituatie. Door de behandelingen van Hersenz kunnen problemen 
als gevolg van hersenletsel hanteerbaar worden gemaakt, worden teruggedrongen of worden 
voorkomen. Hierdoor verbetert het dagelijks functioneren van de cliënt en nemen psychisch 
en fysiek welbevinden, eigen regie en participatie toe. Door de behandeling van Hersenz 
ervaren mensen een nieuw perspectief en ervaren ze dat ze weer greep op hun leven hebben, 
dat ze weer kunnen bijdragen (participeren) en dat ze nog kunnen groeien. 
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“Door de behandeling van Hersenz heb ik geleerd echt zelfstandig te wonen. Ik heb een 
eigen appartementje en regel bijna alles zelf. Ik heb het onder de knie gekregen.”
Marcel

De vooronderstelling van Hersenz is dat de inzet van tijdelijke, intensieve behandeling kan 
leiden tot een structurele verbetering van het functioneren, waardoor op termijn maat-
schappelijke kosten worden voorkomen en minder zorg nodig is. In onderstaande grafiek is 
te zien dat zonder vervolgzorg na revalidatie veel mensen met hersenletsel achteruitgaan in 
functioneren (rode lijn). Als zij ondersteuning vanuit de Wmo krijgen, blijft hun functioneren 
op niveau en kan nog licht verbeteren (gele lijn). De inzet van extramurale behandeling (EBH) 
zoals Hersenz biedt zorgt voor een duidelijke verbetering in het functioneren.

maatschappelijke effecten
Het hanteerbaar maken van de gevolgen van hersenletsel en deze zelfs terugdringen en 
voorkomen, heeft positieve maatschappelijke effecten. Tijdige inzet van behandeling in de 
chronische fase voorkomt een lange, kostbare zoektocht naar passende hulp en langdurig  
en inefficiënt gebruik van intensieve zorg. 

Bij Sweedy duurde de zoektocht naar de juiste hulp lang. Zo werd er via de huisarts een 
psycholoog ingeschakeld maar die had geen ervaring met hersenletsel, dus dat werkte 
niet. Via MEE werd ze uiteindelijk verwezen naar Hersenz.

De overtuiging is dat een tijdige inzet van de behandeling van Hersenz kan voorkomen dat 
problemen escaleren en tot persoonlijke, financiële en maatschappelijk schade leiden,  
zowel voor de persoon met hersenletsel als voor de directe omgeving. 
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3.4 Kernactiviteiten 

Deze paragraaf beschrijft wat Hersenz exact doet om de waardenpropositie waar te maken 
en de gewenste effecten te bereiken. 

Primair proces
Het primair proces van de Hersenz-behandeling bestaat uit de volgende activiteiten:

1. Intake en indicatie
In deze fase vindt een eerste screening plaats, waarin beoordeeld wordt of een intakegesprek 
zinvol is. Zo ja, dan vindt een intake en vraagverheldering plaats. De intaker beoordeelt of de 
cliënt in aanmerking komt voor behandeling. Doelen voor het hele traject worden vastgesteld 
en er wordt een eerste behandelplan opgesteld. Vervolgens wordt een indicatie voor extra-
murale behandeling aangevraagd bij het CIZ.

2. Kennismaking en advies
Hersenz start altijd met de module Kennismaking en advies. Hierin wordt de behandelrelatie 
opgebouwd, vindt aanvullende beeldvorming plaats en wordt het definitieve behandelplan 
vastgesteld. Het behandelplan omvat de concrete behandeldoelen en het programma (zorg-
pad) dat de cliënt gaat volgen. Ook vindt Routine Outcome Monitoring plaats (0-meting) door 
het afnemen van een aantal vragenlijsten.

3. Behandeling
Een zorgpad wordt samengesteld uit bouwstenen. Onder de bouwstenen vallen modules.  
De meeste zorgpaden bestaan uit drie of meer bouwstenen.

Het meest ingezette zorgpad is het Zorgpad maatschappelijke re-integratie. Dit vormt het 
uitgangspunt voor deze businesscase.

groep

kennismaking
en advies

max 6 weken 14 weken 14 weken 14 weken

uitstroom
advies

individueel / systeem
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In dit zorgpad vindt er parallel cognitieve behandeling, fysieke behandeling en thuis-
behandeling plaats. Het weekprogramma van een cliënt ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

Dag ochtend middag

Dinsdag Grip op je energie (groep) Beweging (groep)

Donderdag Beweging (groep)

Vrijdag Behandeling thuis (individueel)

 
Een module duurt veertien weken. Voorafgaand aan elke module stelt de cliënt concrete  
doelen. Op een schaal van 1 tot 10 vult hij in waar hij nu staat en waar hij wil uitkomen ten 
opzichte van zijn persoonlijke doel. Halverwege de module en aan het eind wordt deze 
schaal opnieuw ingevuld. Voor elke periode van 14 weken worden opnieuw doelen gesteld. 
De cliënt werkt ook thuis aan zijn doelen, met behulp van actiepunten die wekelijks worden 
vastgesteld en geëvalueerd. 
De modules volgen elkaar niet altijd direct op waardoor de lengte van het totale traject  
varieert. Gemiddeld duurt de behandeling een jaar (bij mensen met afasie langer). 
Na elke module worden schaalvragen afgenomen. Elke zes maanden vindt ROM plaats door 
middel van afname van de volgende vragenlijsten: OQ45 of SAQOL, User-P en CSI+.

4. Uitstroomadvies
De behandeling wordt afgesloten met een eindrapportage. Daarin wordt onder meer vast-
gelegd welke doelen behaald zijn en welke ondersteuning eventueel nodig is om het bereikte 
niveau van functioneren te handhaven. Als de cliënt en/of de naasten langdurig ondersteuning 
nodig hebben, verwijst Hersenz door naar specialistische begeleiding.

5. In verbinding (monitoring)
Hersenz streeft ernaar om zowel voorafgaand aan eventuele behandeling als na afloop van 
Hersenz de cliënt te volgen (monitoring) om zo nodig te kunnen interveniëren, in samen-
werking met andere zorgverleners. Deze dienstverlening wordt ‘In verbinding’ genoemd. In de 
praktijk stuit dit echter op financiële beperkingen. 
De regelgeving voorziet niet in deze vorm van doorlopende ‘vinger-aan-de-pols-zorg’, via 
huisbezoeken of telefonisch contact, in elk geval niet vanuit de prestatie extramurale be-
handeling. Dit is een ontwikkelpunt binnen regionale hersenletselnetwerken en landelijk.

Aanbod voor naasten
Hersenz is er ook voor het cliëntsysteem, onder meer via behandeling thuis (systeemgerichte 
behandeling) en door de aanwezigheid van de naasten bij een aantal bijeenkomsten. Ook  
zijn er speciale modules voor naasten in beschikbaar, zoals Partners van Afasiepatiënten 
Conversatie Training (PACT). 

Monica volgde Hersenz nadat ze een hersenbloeding had gekregen. Haar echtgenoot 
Nurdhian vertelt: ‘’Halverwege begon ik verandering te zien. Ze leert haar impulsen beter 
te beheersen, het huishouden gaat beter.’’ Samen met zijn zoon en dochter kreeg Nurdhian 
oefeningen om hen te laten ervaren wat hersenletsel inhoudt: knoopjes van je overhemd 
vastmaken met je verkeerde hand, een koptelefoon op met keiharde muziek en iemand die 
ondertussen met je praat. “We wisten niet dat het zo heftig was voor Monica.”
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Kwaliteitsbewaking en -verbetering
De aanpak van Hersenz staat beschreven in het Hersenz Handboek, dat door alle aange-
sloten organisaties wordt gevolgd. Hierin staan richtlijnen over de inzet van behandelaars, 
de inrichting van het primaire proces, in- en exclusiecriteria, scholingseisen, groepsgrootte 
en diverse organisatorische aspecten. Op dit moment wordt gewerkt aan een beschrijving 
van de kwaliteitsvisie voor extern gebruik en de opzet van audits. 
Hersenz werkt met vakgroepen (hoofdbehandelaars, fysiek behandelaars, afasiebehande-
laars) en werkgroepen (thuisbehandeling, in- en uitstroom, marketingcommunicatie, kwaliteit, 
onderzoek), aangestuurd door een projectgroep en een stuurgroep. In de vakgroepen en via 
een digitaal platform vindt intervisie en intercollegiale consultatie tussen behandelaars 
plaats. 

In het kader van het project Extramurale NAH-behandeling worden vanaf 1 september 2015 
de uitkomsten van extramurale behandeling gemeten (Routine Outcome Monitoring).  
De gegevens worden landelijk verzameld en geanalyseerd. Ze geven op behandelaars- en 
organisatieniveau inzicht in de resultaten van de behandeling en vormen een belangrijk 
sturingsinstrument. 

evidence
Hersenz werkt zoveel mogelijk evidence-based; op basis van bewezen inzichten en 
best-practices. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van bestaande interventies, veelal aan-
gepast aan de doelgroep, en van nieuw ontwikkelde interventies. 

scholing
Behandelaars van Hersenz volgen verplicht een tweedaagse basisscholing van Hersenz. 
Thuisbehandelaars volgen nog een extra tweedaagse scholing Thuisbehandeling.
Vervolgens vindt bij- en nascholing plaats, deels centraal georganiseerd. Scholing heeft  
betrekking op de werkwijze van Hersenz en op specifieke thema’s en interventies. 
De scholingen worden verzorgd door docenten uit de docentenpoule van Hersenz. Het zijn 
(hoofd)behandelaars die veelal ook bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van de betref-
fende modules. 

3.5 Kanalen

Hersenz bereikt potentiële klanten via verschillende kanalen, via verwijzers en rechtstreeks.
Een aandachtspunt in algemene zin is de awareness van hersenletsel in Nederland en van 
het feit dat er ook in de chronische fase nog behandelmogelijkheden zijn. Niet-aangeboren 
hersenletsel is een verzameling van diverse diagnoses, die vergelijkbare gevolgen hebben. 
Daardoor is het geen eenduidige doelgroep, zoals bijvoorbeeld dementie, diabetes of COPD.  
Lang niet altijd wordt het verband gelegd tussen allerlei klachten en problemen enerzijds en 
het hersenletsel anderzijds. Huisartsen hebben met zoveel diagnosegroepen te maken dat 
de gevolgen van hersenletsel vaak onbekend zijn. Hetzelfde geldt voor de thuiszorg. Andere  
eerstelijns zorgverleners, wijkteams van gemeenten of consulenten zijn niet altijd op de 
hoogte van de behandelmogelijkheden.
Tegenwoordig wordt er door diverse organisaties, waaronder de Hersenstichting, aandacht 
gevraagd voor de doelgroep, onder meer via radiocommercials en in televisieprogramma’s.
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Regionaal zet Hersenz eigen ambassadeurs in: oud-cliënten die vertellen over hun ervaringen 
met Hersenz en de resultaten die ze behaald hebben.

Publiciteit
Hersenz zoekt zowel online als offline publiciteit. Zo zijn er regelmatig publiekscampagnes 
via radio, Google Adwords, facebook en Twitter om mensen te informeren over de behandel-
mogelijkheden. Ook wordt de website www.omgaanmethersenletsel.nl ingezet, waar men-
sen een test kunnen doen of behandeling iets voor hen zou kunnen zijn. Daarnaast is er de 
website www.hersenz.nl. Regelmatig verschijnen er artikelen in bijlagen over de hersenen 
van landelijke kranten. Regelmatig verschijnen er artikelen in regionale media. Ook worden 
een folder en magazine over Hersenz verspreid via diverse kanalen en is Hersenz aanwezig 
op beurzen en symposia, zoals de Publieksdag van de Hersenstichting en het Hersenletsel-
congres.
Regionaal worden er goed bezochte informatiebijeenkomsten georganiseerd voor cliënten, 
naasten en verwijzen. Hersenz besteedt aandacht aan de opvolging van deze contacten.

Verwijzers
Hersenz informeert diverse verwijzers over de mogelijkheden van Hersenz, via hiervoor 
genoemde kanalen, door bilateraal contact te leggen en via presentaties op symposia en 
conferenties. Aanvankelijk was er veel uitleg nodig over Hersenz als nieuw aanbod, maar 
inmiddels is het al meer bekend en is er met een aantal verwijzers structureel contact. 

Verwijzers zijn onder meer: 
• ziekenhuizen (neuroloog, transferverpleegkundige, revalidatiearts, CVAverpleegkundige)
• revalidatiecentra (revalidatiearts, maatschappelijk werk, neuropsycholoog)
•  eerstelijns paramedici en psycholoog (fysio, ergotherapie, logopedie, oefentherapie,  

psychomotorische therapie)
• thuiszorg, wijkverpleging
• huisarts, praktijkondersteuner huisarts
• wijkteams van de gemeente, MEE
• bedrijfsarts, UWV
• ggzaanbieders
• mantelzorgmakelaars
• hersenletselteams of hersenletselcentra

3.6 relaties

Hersenz streeft ernaar dat mensen met hersenletsel de juiste zorg op het juiste moment 
krijgen. Daarvoor participeren de Hersenz-organisaties in regionale netwerken en samen-
werkingsverbanden en doen zij mee aan de implementatie van de Zorgstandaard Traumatisch 
Hersenletsel. Ook voor de instroom van cliënten bij Hersenz en de uitstroom naar de juiste 
vervolgzorg zijn de regionale netwerken van groot belang.
Hersenz stuurt op effectieve relaties met verwijzers.

Als er in de regio een NAH-samenwerkingsverband actief is, dan kan Hersenz ook het initia-
tief nemen om de samenwerkingsafspraken te concretiseren, door in te zetten op keten- en 
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netwerkontwikkeling aan de hand van concrete routes die cliënten doorlopen. 
Het gaat daarbij om de organisatie van de schakelpunten, de punten waarop een cliënt weg 
gaat bij een bepaalde zorgverlener en uit beeld kan raken dan wel goed terechtkomt bij  
andere zorg. Door samen de keten in beeld te brengen en afspraken te maken over de schakel-
punten krijgt Hersenz een vanzelfsprekende positie in de keten.

Landelijk participeert Hersenz in diverse samenwerkingsverbanden en zijn er de nodige  
bilaterale contacten. We noemen een aantal van deze samenwerkingsverbanden.
•  Hersenz participeert in de stuurgroep van de implementatie van de Zorgstandaard Trauma-

tisch Hersenletsel, georganiseerd door de Hersenstichting. Ook heeft Hersenz het project 
‘Meten in de keten’ geïnitieerd, dat nu is overgenomen door de Hersenstichting.

• Hersenz is lid van het Consortium NAH voor het Nationaal Programma Gehandicaptenzorg
• Hersenz heeft regelmatig contact met CVA Kennisnetwerk.
•  Hersenz onderhoudt contact met Revalidatie Nederland en met de Vereniging Revalidatie-

artsen (VRA) over afstemming tussen revalidatie en Hersenz.
•  De Hersenzorganisaties zijn lid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)  

en participeren in het LG-platform van de VGN.
•  Hersenz participeert in het project Extramurale NAHbehandeling en heeft daarbinnen 

contacten met VWS, Zorginstituut Nederland, ZN, Nza en Hersenletsel.nl.
•  Hersenz heeft regelmatig voortgangsoverleg met CIZ Nederland.
•  Hersenz heeft landelijk overleg met de samenwerkende Afasiecentra.
•  Hersenz praat mee over de toekomst van het Nederlands Centrum Hersenletsel.

3.7 resources

Resources zijn de middelen die ingezet dienen te worden om de meerwaarde van Hersenz te 
kunnen bieden. De kern van Hersenz en een belangrijke succesfactor is de hoge deskundig-
heid bij de behandelaren en de specifieke expertise rondom hersenletsel.  
•  De hoofdbehandelaar is een gedragswetenschapper: gzpsycholoog of neuropsycholoog. 

De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor de behandeling en fungeert als back-up 
en supervisor voor behandelaars. 

•  Cognitief behandelaar: Hbo, agogisch of paramedisch, bijvoorbeeld SPH.
•  Fysiek behandelaar: Hbo fysiotherapie of psychomotorische therapie, ondersteund door 

bewegingsagoog.
•  Thuisbehandelaar: gedragswetenschapper of Hbo, zie cognitief behandelaar.
•  Afasiebehandelaar: Hbo logopedie met aanvullende opleiding afasietherapie.
 
In de aanpak van de behandeling maakt Hersenz gebruik van eHealth. Op het gebied van re-
validatie bestaat er een scala aan toepassingen, waaronder voor functietraining en agenda-
beheer en planning. Ook zijn er diverse toepassingen voor beeldcommunicatie, die zorg op 
afstand mogelijk maken. Deze worden vooralsnog beperkt ingezet. In 2016 is de implemen-
tatie van eHealth een speerpunt. 
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3.8 Key-partners

Hersenz wil een innovatief, inspirerend en lerend samenwerkingsverband zijn, met een  
landelijke dekking. De huidige Hersenz-organisaties zijn:

Boogh
De noorderbrug
gemiva-sVg groep
Heliomare
interaktContour
middin
Pauwer
Pluryn
sgL
siza
sWZ
Zozijn

Partner van Hersenz zijn betekent dat het aanbod extramurale behandeling voor mensen 
met hersenletsel onder de merknaam Hersenz gepresenteerd wordt, naast het gebruik van 
de eigen organisatienaam. 
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buSIneSSCaSe 
We berekenen hieronder de kosten van een gemiddeld zorgpad van Hersenz. We doen dit op 
basis van input van verschillende organisaties die Hersenz aanbieden. 

Om tot de kostprijs te komen, nemen we twee elementen mee:
• de kosten van landelijke Hersenz organisatie op basis van de begroting Hersenz
• de kosten van het aanbieden van het gemiddelde zorgpad binnen de organisaties

4.1 Begroting Hersenz organisatie

De twaalf leden van het samenwerkingsverband Hersenz betalen een jaarlijkse bijdrage  
aan de landelijke organisatie van Hersenz. Van het budget wordt een deel ingezet voor de 
landelijke programmamanager en voor de coördinator die praktische zaken zoals scholingen 
organiseert. Een deel van het budget wordt ingezet voor marketingcommunicatie en een deel 
voor de inhoudelijke ontwikkeling van Hersenz en deskundigheidsbevordering. Hieronder 
vallen onder meer eHealth, onderzoek en bijdragen aan innovaties zoals een monitoringapp.

Taken van de landelijke organisatie:
•  ontwikkeling en kwaliteit: ontwikkeling van zorgpaden, bouwstenen, modules, interventies 

en opzetten en coördineren van kwaliteitsbeleid
•  marketingcommunicatie: publieks en verwijzerscampagnes, onlinestrategie (website, 

facebook, twitter), presentaties, productie van promotiematerialen
•  contacten met stakeholders: verwijzers, branche en beroepsorganisaties, patiënten

organisaties, overheidsinstanties en zorgverzekeraars 
•  onderzoek: initiëren en organiseren van diverse vormen van onderzoek ter onderbouwing 

van de behandelingen van Hersenz.
•  interne organisatie Hersenz: coördineren en voorbereiden van stuurgroep, projectgroep, 

vakgroepen en werkgroepen, adviseren van individuele organisaties.
•  scholingsorganisatie: organiseren van scholingen voor behandelaars.

De kosten van de landelijke organisatie liggen rond de half miljoen euro. Dit komt neer op 
een bedrag van circa 500 euro per cliënt in 2016. Op termijn zal dit bedrag lager zijn.
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4.2 Kosten gemiddeld zorgpad

We hebben een schatting gemaakt van de gemiddelde kosten van het zorgpad  
Maatschappelijke re-integratie Hersenz.

onderdeel Aannames Bedrag

Duur 3 periodes van 14 weken  

Thuisbehandeling

Gedurende deze 3 periodes (in het rekenmodel 

plus één extra periode, zie toelichting in de 

tekst)  
Module Fysiek Totaal 2  
Module Cognitief Totaal 3  
  
Eenmalige kosten voor kennis-

making, intake, evaluatie en 

eindrapportage. 

12 uur, gemiddelde kosten per uur € 70,-  €          840,00 

Trajectkosten, per 14 weken: 

MDO’s, rapportage, overleg

7 uur per 14 weken, gemiddelde kosten per uur 

€ 60,-  €      1.260,00 

Thuisbehandeling 1 uur per week, reistijd: 0,5 uur per behan-

deluur, rapportage 0,25 uur per behandeluur. 

Totaal 24,5 uur per 14 weken. Er is één extra 

periode toegevoegd omdat thuisbehandeling 

vaak eerder begint of langer doorloopt dan de 

modules.

Kosten per uur (niveau 5) € 45.  €      4.410,00 

Behandelmodule fysiek  

(groepsbehandeling)

1 behandelaar op groep van 8 cliënten

2 dagdelen per week, 28 gedurende periode 

van 14 weken

3 uur door  fysiotherapeut of psychomotorisch 

therapeut

Kosten per uur fysiotherapeut en psychomoto-

risch therapeut € 70

rapportagetijd 0,25 uur per behandeluur

 

€      1.837,50 

Behandelmodule Cognitief 

(groepsbehandeling)

1 behandelaar op groep van 6 cliënten

1 dagdeel per week, 14 gedurende 14 weken

3 uur door behandelaar

Kosten per uur behandelaar € 45

rapportagetijd 0,25 uur per behandeluur

 

€      1.181,25 

totaal bedrag  €      9.528,75 

Materiële kosten 10%  €          952,88 

Overhead 15%  €      1.572,24 

totaal   €    12.053,87 

De totale kosten van een zorgpad komen hiermee uit op € 12.554, inclusief de bijdrage aan 
de landelijke organisatie van Hersenz. Kapitaalslasten en de vergoeding hiervoor zijn uit 
deze berekening gehouden.
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maatSChappelIjke effeCten 

In dit hoofdstuk worden de maatschappelijke effecten van Hersenz gepresenteerd. Hier-
onder volgt een korte toelichting op de methode die gevolgd is om tot deze effecten en de 
hoogte ervan te komen. Alle bronnen, onderliggende documenten, berekeningen en de uit-
werking van de enquêtes zijn beschikbaar bij de auteurs en kunnen worden opgevraagd.

stap 1
Ten eerste is een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn eerdere effectmetingen 
van interventies op het terrein van hersenletsel en van interventies door Hersenz in kaart 
gebracht. Er is een totaallijst opgesteld met de voornaamste (mogelijke) maatschappelijke 
effecten van Hersenz, voorzien van een zo robuust mogelijke en sluitende redenering. 

stap 2
Deze (mogelijke) maatschappelijke effecten zijn voorgelegd aan en getoetst bij drie verschil-
lende groepen van cliënten en behandelaren. Ook de onderliggende redeneringen en de 
onderbouwing van de effecten was onderwerp van gesprek. Mede op basis hiervan zijn de 
sterkste effecten en de effecten die het beste te kwantificeren waren, geselecteerd.  
Al tijdens de gesprekken zijn de voorbereidingen getroffen voor de kwantificering van de 
effecten. Daarvoor zijn vragen gesteld en beantwoord als: Hoe vaak komt iets dan voor?  
En hoe vaak wordt iets voorkomen door Hersenz? 

stap 3
De (mogelijke) effecten en de aannames met betrekking tot de kwantificering zijn vervolgens 
voorgelegd aan een groot aantal behandelaren die de modules van Hersenz uitvoeren. Dit 
is gedaan in de vorm van een (laagdrempelige) online enquête. 78 behandelaren hebben de 
enquête ingevuld. Dat is meer dan 50% van het totaal aantal actieve behandelaren. 

De enquête bestond uit tien onderwerpen die onderverdeeld kunnen worden in drie 
hoofdthema’s:
•  De persoon met hersenletsel (1) afname en voorkomen zorgconsumptie, (2) valpreventie, 

(3) besparen en voorkomen medicijngebruik, (4) arbeidsuitval en (5) opname in een woon-
vorm.

•  Het systeem om de persoon heen (6) afname en voorkomen relatiebreuken, (7) inzet 
schuldhulpverlening en (8) grensoverschrijdend gedrag.

•  De mantelzorger (9) afname en voorkomen van verzuimkosten en (10) zorgconsumptie.

In de enquête is elk onderwerp opgedeeld in twee onderdelen. Het eerste onderdeel behelsde 
een vraag die betrekking had op de situatie van cliënten die niet deelnemen aan Hersenz.  
Het tweede onderdeel was een stelling en ging in op het effect van Hersenz bij deelnemers 
aan het programma. 

Hier volgt een voorbeeld ter verduidelijking:
1.  Stelt u zich voor: geen enkele persoon met hersenletsel uit de doelgroep van Hersenz 

heeft (een deel van) de behandeling van Hersenz gevolgd.  
Hoe groot schat u het percentage in van deze groep dat een beroep doet op de schuldhulp-
verlening of dit waarschijnlijk binnen drie jaar zal gaan doen?
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2.  Stelt u zich voor: de groep personen met hersenletsel dat een beroep doet op de schuld-
hulpverlening of dit waarschijnlijk binnen drie jaar zal gaan doen. 
Stelling: Dankzij de inzet en de behandeling van Hersenz wordt de inzet van schuldhulp-
verlening binnen deze groep voorkomen met 25%.

De antwoorden bij onderdeel 1 leidden tot een gewogen gemiddelde van het percentage 
personen met hersenletsel die binnen drie jaar een beroep zal doen op schuldhulpverlening 
(volgens de behandelaren die de enquête hebben beantwoord). In dit geval is dat 23%. Met 
andere woorden; dit geeft de situatie weer vóór deelname aan Hersenz. De antwoorden bij 
onderdeel 2 leidden tot een aanname van het effect van Hersenz. 

Stelling: Dankzij de inzet van Hersenz wordt de inzet van schuldhulpverlening binnen deze 
groep voorkomen met 25%.
• 14,1% van de respondenten gaf aan dat dit (veel) meer is 
• 47,9% gaf aan dat dit over een komt
• 38% gaf aan dat dit (veel) minder is 

Vanwege deze respons moet de keuze gemaakt worden om de aanname over het effect van 
Hersenz op de inzet van schuldhulpverlening, lager in te zetten dan 25% aangezien 38% van 
de respondenten van mening is dat het (veel) minder is. De aanname is gedaan dat 20% van 
de inzet van schuldhulpverlening voorkomen kan worden dankzij Hersenz. Daarna is het 
gewogen gemiddelde van onderdeel 1, 23%, verminderd met 20% wat 18% oplevert. Met  
andere woorden 18% is het ‘nieuwe’ aantal personen met hersenletsel dat een beroep doet 
op schuldhulpverlening. Het positieve effect is dus een verlaging van (23% - 18%) 5%. 

stap 4
De laatste stap is het omzetten van de maatschappelijke baten in bedragen, ofwel het  
kwantificeren van de effecten. We berekenen de effecten per persoon per jaar. We doen dit 
zodat we een goede vergelijking kunnen maken tussen de kosten van een gemiddeld zorgpad 
(per jaar, per cliënt) en de hoogte van de maatschappelijke effecten. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dat de schuld-gerelateerde  
kosten € 103.787 per huishouden per jaar bedragen. De jaarlijkse maatschappelijke baten 
van Hersenz, met betrekking tot de inzet schuldhulpverlening, zijn per persoon 5% van
€ 103.787. Dit is € 4.745. 

Een aantal opmerkingen over het onderzoek 
•  Binnen de enquête was er de mogelijkheid een vraag over te slaan indien deze niet van toe 

passing was of indien deze niet beantwoord kon worden. Bij elke antwoordcategorie kon ook 
‘0’ worden ingevuld. Alle gescoorde ‘nullen’ zijn meegewogen in het gewogen gemiddelde. 

•  Bij het verwerken van de antwoorden is er rekening mee gehouden dat niet iedere cliënt 
een gezin heeft, niet iedereen een relatie heeft of gehuwd is, niet elke mantelzorgers werkt, 
etc. De aannames die we hierbij deden, staan in het hoofdstuk vermeld. 

•  De resultaten uit de enquête van de behandelaren zijn gebruikt om de effecten te berekenen. 
Vanzelfsprekend zijn hierbij ook de reeds beschikbare onderzoeken uit de literatuur mee-
genomen. De resultaten van de cliëntenenquête zijn gebruikt ter ondersteuning en  
onderbouwing. Het aantal respondenten bij de cliënten was twaalf. Bij elke vraag was 
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steeds een aantal cliënten die de vraag niet heeft beantwoord of niet kon beantwoorden. 
•  Alle gekwantificeerde maatschappelijke baten zijn voorzien van een onderbouwing maar 

daarbij willen wij wel de volgende kanttekening maken: het kwalificeren en kwantificeren 
van de effecten is een waarderingsproces en pretendeert geen uiterste wetenschappelijke 
precisie. Causaliteit wordt zo goed mogelijk ingeschat, maar dit vereist in de meeste ge-
vallen langdurig onderzoek in gecontroleerde situaties. We leveren met deze businesscase 
geen wetenschappelijke studie af maar een gespreksdocument. 

5.1 Afname en voorkomen zorgconsumptie bij de cliënt

In deze paragraaf werken we uit:
• Huisartsenzorg
• Fysiotherapie
• Ergotherapie
• Logopedie
• Psycholoog 
• Opvoedondersteuning
• Thuiszorg
• Dagbesteding
• Huishoudelijke hulp

samenvatting 

Zorgconsumptie effect / besparing per jaar

Huisarts €                              360,00 
fysiotherapeut €                              420,00 
Ergotherapeut €                              210,00 
Logopedie €                              240,00 
Psycholoog/psychiater €                           1.050,00 
Opvoedondersteuning €                                 73,80 
Thuiszorg €                           3.315,26 
Dagbesteding €                           2.940,00 
Begeleiding (Wmo) €                           4.264,00 
Huishoudelijke hulp €                                          -   

totaal voorkomen en verminderen zorgkosten cliënt €                          12.873,00 
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wInSt
≥  Minder thuiszorg 

≥  Een dag minder naar de 

dagbesteding 

≥  Minder taxivervoer  

omdat er minder  

rolstoelen vervoerd  

hoeven worden

≥  Minder kans op 

val-schade
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De rolstoel laat ze tegenwoordig staan, de thuiszorg hoeft nog maar één keer 

in de week te komen in plaats van drie keer. En ze gaat een dag minder naar 

de dagbesteding. ‘’Hersenz is echt mijn redding geweest’’, vertelt Marion.  

Tijdens haar vakantie in Frankrijk kreeg Marion een hersenbloeding. Ze lag 

twee weken in coma in het ziekenhuis daar. Door haar hersenbloeding 

raakte ze halfzijdig verlamd. Eenmaal terug in Nederland revalideerde ze vier 

maanden voordat ze naar huis werd gestuurd.  “Achteraf gezien heb ik het 

idee dat dat veel te snel was.” Ze kwam terecht op de dagbesteding en kreeg 

daarnaast drie keer een half uurtje fysiotherapie per week. “Maar op de dag

besteding zat ik de hele dag in een rolstoel en ging ik zienderogen achteruit. 

Hersenz is echt mijn redding geweest.” 

 

Ze voelt zich psychisch veel beter nu. “Ik was echt somber. Ik kon het niet  

trekken dat er niks met me gebeurde op de dagbesteding.”

Marion volgde bij Hersenz de bewegingsmodules, en de modules Grip op 

Energie en Omgaan met Verandering. “Met name door het fysieke gedeelte 

ben ik ontzettend opgeknapt. Ik bleef ook naar de fysiotherapeut gaan, dat 

vulde elkaar echt heel goed aan.” Haar kracht, balans en zelfvertrouwen 

groeiden. “Het helpt ook dat je samen met lotgenoten in één groep zit. Toen 

iemand anders uit de rolstoel kwam, dacht ik, dat kan ik ook!” Inmiddels laten 

veel meer groepsgenoten de rolstoel staan. Bij aanvang van Hersenz scoorde 

ze 38 punten op de Berg Balance Scale (BBS), een test die de valkans van  

patiënten met een CVA meet. Nu zit ze op 43 en is ze dus minder valgevaarlijk. 

Naar de dagbesteding gaat ze een dag minder. “Gelukkig, want ik vind het 

vreselijk daar. Ik kan mezelf thuis beter vermaken.”

 

De thuiszorg kwam eerst drie keer per week in de ochtend. “Ik kon mezelf  

niet aankleden. Maar door Hersenz heb ik meer zelfvertrouwen en heb ik  

handigheidjes ontwikkeld. Alleen op woensdagochtend komt de thuishulp 

nog omdat ik dan haast heb. Ik moet om negen uur in het zwembad liggen.”

marIon durft haar rolStoel  
te laten Staan 

>

ClIëntVerhaal
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5.1.1 Huisartsenzorg

situatie voor  

Hersenz

resultaat  

onderzoek

Aanname effect /  

besparing

onderbouwing

Op basis van de 
literatuur en de 
respons van de 
behandelaren 
gaan we er vanuit 
dat een cliënt 
met hersenletsel 
gemiddeld 2x 
per maand naar 
de huisarts gaat 
(consult van 10 
minuten).

71% van de  

behandelaren 

geeft aan dat het 

aantal bezoeken 

zal verminderen 

of sterk vermin-

deren. 

We doen op basis 

hiervan de aanna-

me dat door de in-

zet van Hersenz en 

na het volgen van 

het programma 

een cliënt gemid-

deld 1x per maand 

naar de huisarts 

gaat.  

De besparing is  

12 maal de kosten 

van een gemiddel-

de visite, € 30,-.

totale besparing  

€ 360,- per jaar. 

Bron:  

Effecten-

calculator 2015. 

Van de cliënten 

(8 respondenten) 

geeft 63% aan 

dat het aantal 

bezoeken aan 

de huisarts is 

verminderd. 

5.1.2 Fysiotherapie

Situatie voor 

Hersenz

Resultaat  

onderzoek

Aanname Effect /  

besparing

Onderbouwing

Op basis van de 

literatuur en de 

respons van de 

behandelaren 

gaan we er vanuit 

dat een cliënt 

met hersenletsel 

gemiddeld 4x per 

maand naar de 

fysiotherapeut 

gaat. 

64% van de 

behandelaren 

geeft aan dat het 

aantal bezoeken 

zal verminderen 

en 26% geeft aan 

dat het sterk zal 

verminderen.

We doen op 

basis hiervan 

de aanname dat 

door de inzet van 

Hersenz en na het 

volgen van het 

programma een 

cliënt gemiddeld 

3x per maand naar 

de fysiotherapeut 

gaat.  

De besparing  

is 12 maal de 

kosten van een 

gemiddeld  

bezoek (30 minu-

ten), € 35,-.

totale  

besparing 

€ 420,- per jaar. 

Bron: Effectencal-

culator 2015. 

Van de cliënten 

(8 respondenten) 

geeft 38% aan 

dat het aantal 

bezoeken aan de 

fysiotherapeut is 

verminderd. 
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5.1.3 ergotherapie

situatie voor 

Hersenz

resultaat  

onderzoek

Aanname effect /  

besparing

onderbouwing

Op basis van de 

literatuur en de 

respons van de 

behandelaren 

gaan we er vanuit 

dat een cliënt 

met hersenletsel 

gemiddeld 1x per 

maand naar de 

ergotherapeut  

gaat.

54% van de be-

handelaren geeft 

aan dat het aantal 

bezoeken zal ver-

minderen of sterk 

zal verminderen.

We doen op basis 

hiervan de aan-

name dat door de 

inzet van Hersenz 

en na het volgen 

van het program-

ma een cliënt 

gemiddeld 0,5x 

per maand naar 

de ergotherapeut 

gaat.  

De besparing is 

6 maal de kosten 

van een gemid-

deld bezoek (30 

minuten), € 35,-.

totale  

besparing  

€ 210,- per jaar. 

Bron: Effectencal-

culator 2015. 

Van de cliënten 

(8 respondenten) 

geeft 50% aan 

dat het aantal 

bezoeken aan de 

ergotherapeut is 

verminderd. 

5.1.4 Logopedie

situatie voor 

Hersenz

resultaat  

onderzoek

Aanname effect /  

besparing

onderbouwing

Op basis van de 

literatuur en de 

respons van de 

behandelaren 

gaan we er vanuit 

dat een cliënt 

met hersenletsel 

gemiddeld 2x per 

maand naar de 

logopedist  gaat. 

51% van de be-

handelaren geeft 

aan dat het aantal 

bezoeken zal ver-

minderen of sterk 

zal verminderen. 

50% van de be-

handelaren geeft 

aan dat het niet 

zal verminderen.

We doen op basis 

hiervan de voor-

zichtige aanname 

dat door de inzet 

van Hersenz en na 

het volgen van het 

programma een 

cliënt gemiddeld 

1,5x per maand 

naar de logopedist 

gaat.  

De besparing is 

6 maal de kosten 

van een gemid-

deld bezoek,  

€ 40,-.

totale  

besparing  

€ 240,- per jaar. 

Bron: NZA, 2015 

(maximum tarief).  

Van de cliënten 

(7 respondenten) 

geeft 33% aan 

dat het aantal 

bezoeken aan 

de logopedist is 

verminderd. 
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5.1.5 Psycholoog / psychiater

situatie voor 

Hersenz

resultaat  

onderzoek

Aanname effect /  

besparing

onderbouwing

Op basis van de 

literatuur en de 

respons van de 

behandelaren 

gaan we er vanuit 

dat een cliënt 

met hersenletsel 

gemiddeld 2x per 

maand naar de 

psycholoog of 

psychiater gaat. 

59% van de be-

handelaren geeft 

aan dat het aantal 

bezoeken zal ver-

minderen en 26% 

dat het sterk zal 

verminderen.

We doen op 

basis hiervan 

de aanname dat 

door de inzet van 

Hersenz en na het 

volgen van het 

programma een 

cliënt gemiddeld 

1x per maand naar 

de psycholoog of 

psychiater gaat.  

De besparing is 

12 maal de kosten 

van een gemid-

deld bezoek,  

€ 87,5,-.

totale  

besparing  

€ 1.050,- per jaar. 

Bron: Effectencal-

culator 2015. 

Van de cliënten 

(8 respondenten) 

geeft 50% aan 

dat het aantal 

bezoeken aan 

de psycholoog 

of psychiater is 

verminderd. 

5.1.6 opvoedondersteuning

situatie voor 

Hersenz

resultaat  

onderzoek

Aanname effect /  

besparing

onderbouwing

Op basis van de 

literatuur en de 

respons van de 

behandelaren 

gaan we er vanuit 

dat een cliënt 

met hersenletsel 

gemiddeld 2x per 

maand opvoed-

ondersteuning 

ontvangt. 

74% van de be-

handelaren geeft 

aan dat het aantal 

bezoeken zal ver-

minderen of sterk 

zal verminderen.

We doen op basis 

hiervan de voor-

zichtige aanname 

dat door de inzet 

van Hersenz en na 

het volgen van het 

programma een 

cliënt gemiddeld 

1,5x per maand 

opvoedondersteu-

ning ontvangt. 

Daarnaast wordt 

de aanname ge-

daan dat 30% van 

de cliënten thuis-

wonende kinderen 

heeft. 

De besparing is 

30% van 6 maal 

de kosten van een 

gemiddeld bezoek 

(30 minuten),  

€ 41,-.

totale besparing  

€ 74 ,- per jaar. 

Bron: Tarieven 

Wmo- functie be-

geleiding 2015. 

Van de cliënten 

(5 respondenten) 

geeft 25% aan 

dat het aantal 

keren opvoed-on-

dersteuning is 

verminderd. 
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5.1.7 thuiszorg

situatie voor 

Hersenz

resultaat  

onderzoek

Aanname effect /  

besparing

onderbouwing

Op basis van de 

literatuur en de 

respons van de 

behandelaren 

gaan we er vanuit 

dat een cliënt 

met hersenletsel 

gemiddeld 5 uur 

per week thuis-

zorg (PV of VP) 

ontvangt. 

47% van de be-

handelaren geeft 

aan dat het aantal 

bezoeken zal ver-

minderen en 3% 

dat het sterk zal 

verminderen.

We doen op basis 

hiervan de aan-

name dat door de 

inzet van Hersenz 

en na het volgen 

van het program-

ma een cliënt 

gemiddeld 4 uur 

per week PV of VP 

ontvangt.  

De besparing is 

52 maal de kosten 

van een uur PV / 

VP,- van € 63,75. 

totale besparing  

€ 3.315,- per jaar. 

Bron NZA, 2015.

Van de cliënten 

(6 respondenten) 

geeft 25% aan 

dat de inzet van 

de thuiszorg is 

verminderd. 

5.1.8 Dagbesteding 

situatie voor 

Hersenz

resultaat  

onderzoek

Aanname effect / besparing onderbouwing

Op basis van de 

literatuur en de 

respons van de 

behandelaren 

gaan we er vanuit 

dat een cliënt 

met hersenletsel 

gemiddeld 11 uur 

per week naar 

de dagbesteding 

gaat. 

52% van de be-

handelaren geeft 

aan dat het aantal 

bezoeken zal ver-

minderen en 10% 

dat het sterk zal 

verminderen. 

We doen op basis 

hiervan de aan-

name dat door de 

inzet van Hersenz 

en na het volgen 

van het program-

ma een cliënt 

gemiddeld 7 uur 

per maand naar 

de dagbesteding 

gaat.  

De besparing is 

52 maal de kosten 

van een dagdeel (4 

uur) dagbesteding 

van € 56,54.

totale besparing  

€ 2.940,- per jaar. 

Bron: Inschatting 

tarief op basis van 

gemiddelde prij-

zen van dagbeste-

ding per dagdeel.  

Van de cliënten 

(6 respondenten) 

geeft 20% aan dat 

het aantal uren 

dagbesteding is 

verminderd. 
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5.1.9 Begeleiding

situatie voor 

Hersenz

resultaat  

onderzoek

Aanname effect / besparing onderbouwing

Op basis van de 

literatuur en de 

respons van de 

behandelaren 

gaan we er vanuit 

dat een cliënt met 

hersenletsel ge-

middeld 4 uur per 

week begeleiding 

ontvangt, vanuit 

de Wmo. 

83% van de be-

handelaren geeft 

aan dat dit zal 

verminderen of 

sterk zal vermin-

deren.

We doen op basis 

hiervan de aan-

name dat door de 

inzet van Hersenz 

en na het volgen 

van het program-

ma een cliënt 

gemiddeld 2 uur 

per week begelei-

ding ontvangt.   

De besparing 

is 104 maal de 

kosten van een 

gemiddeld uur be-

geleiding, € 41,-.

totale besparing  

€ 4.262,- per jaar. 

Bron: tarieven 

WMO-functie be-

geleiding 2015.

Van de cliënten 

(7 respondenten) 

geeft 60% aan dat 

het aantal uren 

begeleiding is 

verminderd. 

5.1.10 Huishoudelijke hulp

Op basis van de literatuur en de respons van de behandelaren gaan we er vanuit dat een 
cliënt met hersenletsel gemiddeld 3 uur per week huishoudelijke hulp ontvangt. 65% van 
de behandelaren geeft aan dat het volgen van Hersenz geen effect heeft op het gemiddeld 
aantal uren. Ook 60% van de cliënten geeft aan dat dit niet veranderd is. We gaan daarom  
dit effect niet kwantificeren.
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5.2 Valpreventie

Deelnemers aan Hersenz vergroten hun fysieke mogelijkheden, vooral hun mobiliteit en 
kracht. Ze werken aan hun letterlijke en figuurlijke balans en ze leren omgaan met valangst. 
Ook wordt er gewerkt aan conditie en uithoudingsvermogen. Dit leidt ertoe dat deelnemers 
minder vallen. Het gaat hier om een val die (para)medische zorg tot gevolg heeft.  

Marcella volgde onder andere de bewegingsmodules. Na haar hersenletsel kwam het nogal 
eens voor dat ze viel, bijvoorbeeld met haar scooter waardoor ze een ellenboog brak. Ze 
heeft geleerd dat ze beter gecontroleerd moet bewegen en ook dat ze met minder bravoure 
moet rijden. “Ik dacht vaak, ik haal het wel. Nu weet ik dat ik beter moet opletten in het 
verkeer. En ook dat ik niet te snel moet opstaan, anders glijd ik onderuit.”

situatie voor 

Hersenz

resultaat  

onderzoek

Aanname effect / besparing onderbouwing

Op basis van de 

literatuur en de 

respons van de 

behandelaren 

gaan we er vanuit 

dat een cliënt 

met hersenletsel 

gemiddeld 3 keer 

per jaar valt met 

medische en/of 

paramedische 

zorg als gevolg. 

Aan de behande-

laren is in de en-

quête een stelling 

voorgelegd.  64% 

van de behandela-

ren stelt dat door 

Hersenz (veel) 

meer dan 1 op 

10 (10%) van de 

vallen kan worden 

voorkomen.

Voor de mBC doen 

we de aanname 

dat 30% van 

de vallen door 

het volgen van 

Hersenz wordt 

voorkomen. De 

aanname is dat 

1 val per jaar per 

persoon wordt 

voorkomen.

De gemiddelde 

kosten van een 

valongeval (voor 

alle leeftijden) be-

dragen € 4.000,-. 

De besparing is 

daarmee € 4.000 

per jaar. 

factsheet Valon-

gevallen 65-plus-

sers, Veiligheid.nl, 

april 2015. 

Van de cliënten 

(9 respondenten) 

geeft 88% aan dat 

hij of zij door het 

volgen van Her-

senz niet of veel 

minder valt.  

5.3 Besparen en voorkomen medicijngebruik
 
Personen met hersenletsel uit de doelgroep van Hersenz kunnen verschillende soorten en/of 
hoeveelheden slaap- en pijnmedicatie en/of antidepressiva gebruiken. Door de behandeling 
ervaren deelnemers een betere psychische en fysieke gezondheid waardoor het medicijn-
gebruik afneemt. 

In de enquête is de stelling opgenomen dat dankzij de inzet van Hersenz bij 25% van de 
personen met hersenletsel één soort medicatie met 25% worden afgebouwd. 50% van 
de behandelaren geeft aan dat dit overeenkomt met hun inschatting. 20% geeft aan dat 
het meer is en 20% geeft aan dat het minder is. Ook 50% van de cliënten geeft aan dit 
overeenkomt met hun inschatting (8 respondenten). De andere 50% geeft aan dat dit minder 
of veel minder is. Op basis hiervan doen we de aanname dat het gemiddelde medicijngebruik 
met 5% afneemt.
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Er zijn geen exacte cijfers van het medicatiegebruik bij hersenletsel. De jaarlijkse uitgaven 
per hoofd van de bevolking zijn € 336. We doen de aanname dat iemand met hersenletsel  
€ 600 per uitgeeft aan medicatie. De besparing is € 30 per jaar. 

5.4 Arbeidsuitval
 
Als gevolg van het hersenletsel verliezen veel mensen hun werk. Slechts 40% van degenen 
die werkzaam waren voordat het letsel optrad, is na twee jaar weer aan het werk (Coronel 
Instituut voor Arbeid en Gezondheid, 2012). 
Zij lijden eronder dat ze geen zinvolle daginvulling hebben. Mensen die wel betaald werk 
hebben, lopen door hun verminderde belastbaarheid een groot risico op verzuim, bijvoor-
beeld door een burn-out. Dankzij de behandelingen van Hersenz krijgen mensen meer zicht 
op hun mogelijkheden en beperkingen, waardoor zij hun energie beter kunnen verdelen en 
zich daardoor beter staande kunnen houden in hun (betaalde of vrijwillige) werkomgeving.

Na zijn infarct zat Marcel eerst in de ziektewet en toen in de Wia. Hij was voor honderd 
procent afgekeurd maar is onlangs herkeurd. ‘’Ik mag nu twaalf uur in de week werken.  
Dat lukt me omdat ik door Hersenz fysiek en mentaal enorm ben opgeknapt. Dus ik kan 
veel meer aan.’’ Marcel werkt drie dagen van vier uur als productiemedewerker.

Situatie voor  

Hersenz

Resultaat onder-

zoek

Aanname Effect / besparing Onderbouwing

74% van de be-

handelaren stelt 

dat meer dan 50% 

van de personen 

met hersenlet-

sel binnen 3 jaar 

langdurig ver-

zuimt of arbeids-

ongeschikt raakt 

als gevolg van het 

hersenletsel.

Uit de enquête 

blijkt dat het ge-

middeld om 61% 

van de personen 

met hersenletsel 

gaat die volgens 

de behandelaren 

binnen drie jaar 

arbeidsongeschikt 

worden. 

Aan de behande-

laren is in de en-

quête een stelling 

voorgelegd.  43% 

van de behandela-

ren stelt dat door 

Hersenz bij 1 op 5 

situaties arbeids-

uitval  kan worden 

voorkomen. Ruim 

20% denkt dat 

dit meer is, ruim 

20% denkt dat dit 

minder is. 

Voor de mBC doen 

we de aanname 

dat 49% binnen 3 

jaar arbeidsonge-

schikt raakt, een 

afname dus met  

ruim 12%. 

De gemiddelde 

kosten van een 

uitkering, re-in-

tegratie en CWI  

als gevolg van ar-

beidsongeschikt-

heid bedragen  

€ 20.321 per jaar 

per persoon.   

Voor 100 cliënten 

is de besparing  

€ 249.700,-.

De besparing is 

daarmee € 2.497 

per cliënt per jaar. 

Bron: CBS 2014, 

CPB 2015

Uit de cliënten- 

enquête blijkt dat 

het om gemiddeld 

32% gaat die vol-

gens de cliënten 

binnen 3 jaar ar-

beids-ongeschikt 

is. 60% denkt dat 

de kans hierop 

door het volgen 

van Hersenz klei-

ner of veel kleiner 

is geworden.  
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5.5 opname in een woonvorm of verpleeghuis (Wlz)

situatie voor 

Hersenz

resultaten  

onderzoek

Aanname effect / besparing onderbouwing

De behandelaren 

geven aan dat zij 

verwachten dat 

gemiddeld 19% 

van de personen 

met hersenletsel 

binnen nu en 3 

jaar opgenomen 

gaan worden in 

een woonvorm 

of verpleeghuis 

(WLZ). 

Ruim 85% van 

de behandelaars 

stelt dat van deze 

19%, 10%, of 

meer, niet meer 

binnen 3 jaar 

hoeft te worden 

opgenomen dank-

zij Hersenz.

We doen op 

basis daarvan 

de aanname dat 

15% binnen 3 jaar 

opgenomen gaat 

worden in een 

vorm van 24-uurs 

zorg. Over de hele 

groep genomen is 

dat een daling van 

een kleine 4%.

De gemiddelde 

kosten van een 

opname bedragen 

€ 170,46 per dag.

Per cliënt per jaar 

is het bedrag 

€ 2.338. 

Bron: ZZP-tarie-

ven (gemiddelden 

van ZZP 4 en 5)

Uit de cliënten 

enquête  blijkt dat 

het om gemid-

deld 9% gaat 

die volgens de 

cliënten binnen 3 

jaar opgenomen  

zou gaan worden. 

100% (7 respon-

denten) denkt dat 

de kans hierop 

door het volgen 

van Hersenz klei-

ner of veel kleiner 

is geworden.   
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wInSt
≥  Geen burn-out 

≥  Instroom ziektewet 

voorkomen

≥  Relatie met echtgenoot 

sterk verbeterd

≥  Geen medicatiegebruik 
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Jeannette kreeg zes jaar geleden twee herseninfarcten. Ze revalideerde met 

een ergotherapeut aan huis en de fysiotherapeut in de buurt. Aan de buiten

kant leek alles weer gewoon. Ze kon haar werk redelijk snel weer oppakken 

maar privé kreeg ze het almaar zwaarder en ging ze door een diep dal. Dat 

dal werd in de loop der jaren almaar donkerder. Jeannette had ook last van 

paniekaanvallen. “Ik liep voortdurend met een bal van angst rond.” 

 

‘’Ik vergeleek mezelf voortdurend met de Jeannette van vóór het infarct. Ben 

je nu al weer moe, dat kan helemaal niet. Om te bewijzen dat er niks aan de 

hand was, poetste ik maar weer het huis en liep ik mezelf compleet voorbij.” 

“Preventief stofzuigen”, noemde haar man dat. “Eigenlijk was ik alleen maar 

bezig om mijn onzekerheid te overcompenseren.” Een leven dat voor niemand 

vol te houden was, ook niet voor haar man. Toen Jeannette op instorten stond, 

verwees een vriendin haar naar Hersenz. Daar volgde ze enkele modules.

 

“Ik denk dat het reëel is te veronderstellen dat ik door Hersenz mijn eigen

waarde en het vermogen om te genieten heb teruggevonden. Daardoor zijn 

een totale burnout en langdurige uitval op mijn werk voorkomen, en het 

daarbij horende gebruik van antidepressiva.”

De problemen van Jeannette hadden ook een weerslag op hun huwelijk. 

“Maar door Hersenz is de relatie met mijn partner sterk verbeterd. Daardoor is 

de kans op een echtscheiding beduidend kleiner geworden. Mijn partner was 

vóór Hersenz serieus een scheiding aan het overwegen.”

jeannette en wIm blIjVen  
bIj elkaar 

>

ClIëntVerhaal
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5.6 Afname en voorkomen relatiebreuken

Problemen die gezinsleden van mensen met hersenletsel ervaren zijn: spanningen in de 
relatie en het gezin, depressie, overbelasting, het vastlopen, angst, sociale isolatie, verlies 
van inkomen en spanning in de rolverdeling. Door het volgen van Hersenz ontstaat er minder 
spanning en stress binnen de gezinnen, inzicht in mogelijkheden en onmogelijkheden, minder 
overvraging en onderschatting, meer respect voor elkaars leefstijl en minder structurele 
overbelasting van de mantelzorger. Hersenz is daarnaast nadrukkelijk gericht op de naasten. 
Dit alles zorgt voor het voorkómen van echtscheidingen of relatiebreuken.

situatie voor 

Hersenz

resultaten  

onderzoek

Aanname effect / besparing onderbouwing

De behandelaren 

geven aan dat zij 

verwachten dat 

gemiddeld 34% 

van de personen 

met hersenletsel 

binnen nu en 3 

jaar geconfron-

teerd zal worden 

met een relatie-

breuk. 

Een kleine 90% 

van de behande-

laren stelt dat van 

deze 34%, 10%, of 

meer, niet meer de 

relatie  zal verbre-

ken als gevolg van 

Hersenz.

We doen op 

basis daarvan 

de aanname dat 

27% binnen 3 jaar 

geconfronteerd 

zal worden met 

een relatiebreuk. 

Over de hele groep 

genomen is dat 

een daling van een 

kleine 7%. Daar-

naast gaan we er 

van uit dat 75% 

een relatie heeft 

of getrouwd is. 

De gemiddelde 

kosten van een 

echtscheiding 

bedragen € 25.000 

Dit is een combi-

natie van private 

kosten (daling 

van gezinsinko-

men, effecten op 

leerprestaties 

kinderen, etc) en 

publieke kosten 

(uitkeringen, juri-

dische kosten). 

Voor 100 cliënten 

is de besparing  

€ 157.657. 

Per cliënt per jaar 

is het bedrag 

€ 1.576.

Bron: Econovision, 

2013.

Uit de cliënten- 

enquête blijkt dat 

het om gemiddeld 

10% gaat die vol-

gens de cliënten 

binnen 3 jaar te 

maken zou krijgen 

met een relatie-

breuk. 100% (6 

respondenten) 

denkt dat de 

kans hierop door 

het volgen van 

Hersenz kleiner 

of veel kleiner is 

geworden.   
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5.7 Afname en voorkomen van inzet van schuldhulpverlening

Mensen met hersenletsel zijn door hun cognitieve beperkingen vaak minder goed in staat 
om hun woon- en leefsituatie adequaat te regelen. Hieronder vallen ook het doen van het 
huishouden en het op orde houden van financiën. Dit kan leiden tot schuldenproblematiek. 
Bij Hersenz leren mensen beter plannen en te structureren, grenzen te stellen en hun  
beperkingen onder ogen te zien. Dit zorgt voor een afname of het voorkomen van inzet van 
schuldhulpverlening. 

situatie voor  

Hersenz

resultaat  

onderzoek

Aanname effect /  

besparing

onderbouwing

De behandelaren 

geven aan dat zij 

verwachten dat 

gemiddeld 23% 

van de personen 

met hersenletsel 

binnen nu en 3 

jaar een beroep 

zal doen op 

schuldhulpverle-

ning. 

De behandela-

ren is de stelling 

voorgelegd dat 

door de inzet van 

Hersenz 25% van 

de inzet van de 

schuldhulpverle-

ning verminderd 

kan worden. Een 

kleine 50% zegt 

dat dit overeen-

komt met hun 

inschatting.  

We doen de 

aanname dat 

de gemiddelde 

inzet van schuld-

hulp-verlening zal 

afnemen van 23% 

naar 18%. 

De inzet van 

schuldhulpverle-

ning kost gemid-

deld € 104.000 per 

jaar (52% hiervan 

komt ten laste van 

de gemeente, 2% 

van crediteuren, 

46% ten laste van 

de maatschappij).

Voor 100 cliënten 

is de besparing  

€ 474.500. 

Per cliënt per jaar 

is het bedrag  

€ 4.745. 

Bron: Ministerie 

SZW, 2011.

Uit de cliënten 

enquête  blijkt dat 

het om gemiddeld 

14% gaat die vol-

gens de cliënten 

schuldhulpverle-

ning. 78% (9 res-

pondenten) denkt 

dat de kans hierop 

door het volgen 

van Hersenz klei-

ner of veel kleiner 

is geworden.   
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wInSt
≥  minder botbreuken

≥  geen opvoedings-

ondersteuning nodig 
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De auto van Marcella werd negen jaar geleden frontaal geramd omdat  

iemand haar in een verkeerssluis geen voorrang gaf. De gevolgen van het  

hersenletsel dat ze daarbij opliep gingen naar de achtergrond toen bleek dat 

ze kanker had. Daarvan herstelde ze gelukkig helemaal. Maar vervolgens liep 

ze in haar leven behoorlijk vast. “Ik kwam er zelf niet meer uit, ik wist niet 

meer wat waardoor kwam. Alles in mijn leven liep in het honderd.”

Zo kon Marcella zich ontvangen en gelezen post niet meer herinneren waar

door ze afspraken vergat en gekort werd op haar uitkering. “Dat was de  

druppel, toen ben ik hulp gaan zoeken en bij Hersenz terechtgekomen.”

Marcella volgde onder andere de bewegingsmodules. Na haar hersenletsel 

kwam het nogal eens voor dat ze viel, bijvoorbeeld met haar scooter waar

door ze een ellenboog brak. Ze heeft geleerd dat ze beter gecontroleerd moet 

bewegen en ook dat ze met minder bravoure moet rijden. “Ik dacht vaak, ik 

haal het wel. Nu weet ik dat ik beter moet opletten in het verkeer. En ook dat 

ik niet te snel moet opstaan, anders glijd ik onderuit.”

Belangrijk onderdeel van Hersenz is dat er naast de groepsbehandelingen 

ook een behandelaar thuis komt, zodat wat in de groep geleerd is ook thuis 

geoefend kan worden. 

Marcella, alleenstaande moeder van een puberzoon, kan aan hem nu beter  

uitleggen wat voor haar belangrijk is. “Ik gedroeg me zelf ook vaak als een 

puber. Nu vliegen we elkaar minder in de haren en is de sfeer thuis veel fijner.”

marCella zIt SteVIger op haar 
SCooter 

>

ClIëntVerhaal
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5.8 Afname en voorkomen grensoverschrijdend gedrag

Mensen met hersenletsel kunnen gedragsproblemen hebben, zoals prikkelbaarheid, agres-
sie en agitatie, sociaal ongepast gedrag, ontremd en impulsief gedrag, stereotiep en weinig 
variërend gedrag of angst. Bij Hersenz kunnen zij leren omgaan met deze veranderingen in 
hun gedrag. Zodoende kunnen ze beter omgaan met een situatie, zijn er thuis minder esca-
laties en is er minder impulsief gedrag. Door naasten te informeren over de gevolgen van het 
letsel en ook hen te leren hoe hiermee om te gaan, kunnen escalaties eveneens afnemen. 

situatie voor  

Hersenz

resultaat onder-

zoek

Aanname effect / besparing onderbouwing

96% van de be-

handelaars stelt 

dat 10%, of meer, 

personen met 

NAH grensover-

schrijdend gedrag 

vertoont. Gemid-

deld genomen 

gaat het om 32% 

van de personen 

met hersenletsel. 

De behandelaren 

is de stelling voor-

gelegd dat door de 

inzet van Hersenz 

20% van het 

grensoverschrij-

dende gedrag niet 

meer voorkomt. 

50% geeft aan dat 

dit overeenkomt 

met hun inschat-

ting. Ruim 37% 

echter denkt dat 

dit hoger is. Ge-

middeld genomen 

is dit volgens de 

behandelaren na 

Hersenz nog maar 

24%. 

We doen de aan-

name dat er een 

daling plaatsvindt 

van 25% van het 

grensoverschrij-

dend gedrag en 

dat dit daalt van 

32% van de perso-

nen naar 25%. 

De inschatting is 

dat grensover-

schrijdend gedrag 

of huiselijke 

geweld € 2.000 

per incident aan 

maatschappelijke 

kosten met zich 

mee brengt. 

Voor 100 cliënten 

is de besparing 

€ 14.000. 

Per cliënt per jaar 

is het bedrag  

€ 140.

Bron: Movisie, 

2012, VNG 2003.

Volgens de 

cliënten is het 

grensoverschrij-

dend gedrag laag. 

Bijna 67% geeft 

aan dat dit minder 

dan eenmaal per 

maand voorkomt 

of helemaal niet. 

Overigens zegt 

86% dat het wel 

(veel) minder is 

geworden door 

Hersenz.   



Maatschappelijke Businesscase Hersenz | 55 

5.9 Afname en voorkomen verzuimkosten bij mantelzorger. 

Er is veel onderzoek gedaan naar de belasting van mantelzorgers. Keer op keer blijkt dat de 
belasting groot is, wat onder andere resulteert in arbeidsverzuim. Ook onderzoek specifiek 
op het terrein van hersenletsel geeft dit aan. Veel onderzoeken geven het belang aan van  
interventies gericht op het systeem. familiegeoriënteerde interventies na hersenletsel 
blijken succesvol, om zo de ervaren ‘family distress’ te verminderen (Gan, Campbell, Gemein-
hardt & Mcfadden, 2006). Uit een ander onderzoek blijkt dat beter emotioneel functioneren 
bij de mantelzorgers geassocieerd werd met betere arbeids- en sociale integratie bij de 
patiënten die binnen zes maanden na hun letsel mee hadden gedaan aan het revalidatie-
programma (Sander, Maestas, Sherer, Malec & Nakase-Richardson 2012.). Met name dit 
laatste is interessant voor het onderstaande effect. 

situatie voor  

Hersenz

resultaat  

onderzoek

Aanname effect / besparing onderbouwing

87% van de be-

handelaars stelt 

dat 10%, of meer, 

mantelzorgers van 

personen met her-

senletsel verzuimt 

van betaald werk 

als gevolg van het 

hersenletsel van 

de naaste. Ge-

middeld genomen 

gaat het om 31% 

van de mantelzor-

gers. Bovendien 

stellen de behan-

delaars dat de 

mantelzorger die 

verzuimt gemid-

deld 6 uur per 

week verzuimt. 

51% van de be-

handelaars stelt 

dat het verzuim 

bij 25% van de 

mantelzorgers af 

zal nemen met ge-

middeld 25%. 30% 

denkt overigens 

dat dit nog meer 

zal zijn. 

De aanname is 

dat het verzuim 

met gemiddeld 

8% (van 31% naar 

23%) afneemt en 

dat het gemid-

deld aantal uren 

met 2 afneemt. 

Daarnaast is de 

aanname dat 75% 

van de mantelzor-

gers werkt.  

De besparing per 

cliënt per jaar is 

€ 1.054. 

Bron: Effectencal-

culator

De cliënten schat-

ten in dat het 

gemiddelde aantal 

uren dat wordt 

verzuimd, 3,17 is. 

Ook onderschrij-

ven zij de stelling 

dat dit door de 

inzet van Hersenz 

met minimaal 

25% kan vermin-

deren.     
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5.10 Afname en voorkomen zorgconsumptie van mantelzorgers

5.10.1 Huisarts

situatie voor 
Hersenz

resultaat on-
derzoek

Aanname effect /  
besparing

onderbouwing

Op basis van de 

literatuur en de 

respons van de 

behandelaren 

gaan we er vanuit 

dat een mantel-

zorger van een 

cliënt met hersen-

letsel gemiddeld 

1,5 x per maand 

naar de huisarts 

gaat (consult 10 

minuten).

79% van de be-

handelaren geeft 

aan dat het aantal 

bezoeken zal ver-

minderen of sterk 

verminderen. 

We doen op 

basis hiervan 

de aanname dat 

door de inzet van 

Hersenz en na het 

volgen van het 

programma de 

mantelzorger 0,5 

x per maand naar 

de huisarts gaat. 

Daarnaast is de 

aanname dat 75% 

van de cliënten 

een mantelzorger 

heeft. 

De besparing is 

75% van 12 maal 

de kosten van een 

gemiddelde visite,  

€ 30,-.

totale besparing  

€ 270,- per jaar. 

Bron: Effectencal-

culator 2015.

Van de cliënten 

(5 respondenten) 

geeft 60% aan 

dat het aantal 

bezoeken aan de 

huisarts is ver-

minderd. 

5.10.2 Fysiotherapeut

situatie voor 

Hersenz

resultaten  

onderzoek

Aanname effect / besparing onderbouwing

Op basis van de 

literatuur en de 

respons van de 

behandelaren 

gaan we er vanuit 

dat een mantel-

zorger van een 

cliënt met hersen-

letsel gemiddeld 

2x per maand naar 

de fysiotherapeut  

gaat. 

55% van de be-

handelaren geeft 

aan dat het aantal 

bezoeken zal ver-

minderen of sterk 

zal verminderen. 

We doen op basis 

hiervan de aan-

name dat door de 

inzet van Hersenz 

en na het volgen 

van het program-

ma een mantel-

zorger gemiddeld 

1,5 x per maand 

naar de fysio-

therapeut gaat. 

Daarnaast is de 

aanname dat 75% 

van de cliënten 

een mantelzorger 

heeft. 

De besparing is 

75% van 6 maal 

de kosten van een 

gemiddeld bezoek 

(30 minuten),  

€ 35,-.

totale besparing  

€ 157,- per jaar. 

Bron: Effectencal-

culator 2015. 

Van de cliënten 

(5 respondenten) 

geeft 40% aan 

dat het aantal 

bezoeken aan de 

fysiotherapeut is 

verminderd. 
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5.10.3 maatschappelijk werk

situatie voor 

Hersenz

resultaten  

onderzoek

Aanname effect / besparing onderbouwing

Op basis van de 

literatuur en de 

respons van de 

behandelaren 

gaan we er vanuit 

dat een mantel-

zorger van een 

cliënt met hersen-

letsel gemiddeld 

2x per maand naar 

de maatschappe-

lijke werker gaat. 

Van de behande-

laren geeft 62% 

aan dat het aantal 

bezoeken zal ver-

minderen of sterk 

zal verminderen 

(27%). 

We doen op 

basis hiervan 

de aanname dat 

door de inzet van 

Hersenz en na 

het volgen van 

het programma 

een mantelzorger 

gemiddeld 0,5 x 

per maand naar 

de maatschappe-

lijk werker gaat. 

Daarnaast is de 

aanname dat 75% 

van de cliënten 

een mantelzorger 

heeft. 

De besparing is 

75% van 18 maal 

de kosten van een 

gemiddeld bezoek 

(60 minuten) € 

65,-.

totale besparing  

€ 877,- per jaar. 

Bron: Effectencal-

culator 2015. 

Van de cliënten 

(5 respondenten) 

geeft 60% aan 

dat het aantal 

bezoeken aan de 

maatschappelij-

ke werkende is 

verminderd. 

5.10.4 Psycholoog of psychiater

situatie voor 

Hersenz

resultaten  

onderzoek

Aanname effect / besparing onderbouwing

Op basis van de 

literatuur en de 

respons van de 

behandelaren 

gaan we er vanuit 

dat een mantel-

zorger van een 

cliënt met hersen-

letsel gemiddeld 

1x per maand naar 

de psycholoog of 

psychiater gaat. 

64% van de be-

handelaren geeft 

aan dat het aantal 

bezoeken zal ver-

minderen of sterk 

zal verminderen 

(22%). 

We doen op 

basis hiervan 

de aanname dat 

door de inzet van 

Hersenz en na 

het volgen van 

het programma 

een mantelzorger 

gemiddeld 0,5 x 

per maand naar 

de psycholoog of 

psychiater gaat. 

Daarnaast is de 

aanname dat 75% 

van de cliënten 

een mantelzorger 

heeft. 

De besparing is 

75% van 6 maal 

de kosten van een 

gemiddeld bezoek 

(60 minuten),

€ 87,50.

totale besparing  

€ 394,- per jaar. 

Bron: Effectencal-

culator 2015. 

Van de cliënten 

(5 respondenten) 

geeft 50% aan 

dat het aantal 

bezoeken aan de 

maatschappelij-

ke werkende is 

verminderd. 
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5.10.5 Bedrijfsarts

situatie voor 

Hersenz

resultaten onder-

zoek

Aanname effect / besparing onderbouwing

Op basis van de 

literatuur en de 

respons van de 

behandelaren 

gaan we er vanuit 

dat een mantel-

zorger van een 

cliënt met hersen-

letsel gemiddeld 

1x per maand naar 

de bedrijfsarts 

gaat. 

67% van de be-

handelaren geeft 

aan dat het aantal 

bezoeken zal ver-

minderen of sterk 

zal verminderen 

(6%). 

Door de inzet van 

Hersenz en na het 

volgen van het 

programma gaat 

een mantelzorger 

gemiddeld 0,5 x 

per maand naar 

de bedrijfsarts 

gaat. Daarnaast is 

de aanname dat 

75% van de cliën-

ten een mantel-

zorger heeft. 

De besparing is 

75% van 6 maal 

de kosten van een 

gemiddeld bezoek 

(60 minuten),  

€ 87,50

totale besparing  

€ 790,- per jaar. 

Bron: Bedrijfsarts-

engroep, 2014.  

Van de cliënten 

(5 respondenten) 

geeft 25% aan 

dat het aantal 

bezoeken aan de 

bedrijfsarts is 

verminderd. 

5.11 totaaltelling effecten
 
Het totaal aan maatschappelijke effecten voor alle stakeholders samen bedraagt in het 
eerste jaar € 31.764 per cliënt. In zowel het tweede als het derde jaar bedragen de maat-
schappelijke effecten 66% van het eerste jaar, minus de maatschappelijke baten van afname 
en voorkomen van arbeidsuitval en echtscheidingen. Hierdoor komen de maatschappelijke 
baten van het tweede en het derde jaar neer op € 18.275 per cliënt. 
Over een duur van drie jaar bedragen de totale maatschappelijke effecten € 68.216.  
Op de volgende pagina zijn alle effecten opgenomen. 

Totaal aan effecten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Voorkomen en vermindering zorgkosten cliënt  €     12.873  €      8.496  €  8.496 

Valpreventie  €       4.000  €      2.640  €  2.640 

Verminderen medicijngebruik  €            30  €            20  €        20 

Voorkomen en verminderen arbeidsuitval  €       2.497  €             -    €         -   

Verkorten of verminderen opname in een woonvorm  €       2.338  €       1.543  €   1.543 

Voorkomen kosten van een relatiebreuk/scheiding  €       1.577  €             -    €          -   

Afname en voorkomen van inzet schuldhulpverlening  €       4.745  €       3.132  €   3.132 

Afname en voorkomen grensoverschrijdend gedrag  €          161  €          106  €      106 

Afname en voorkomen verzuimkosten bij mantelzorger  €      1.054  €          696  €      696 

Afname en voorkomen zorgconsumptie van mantelzorger  €       2.489  €       1.643  €   1.643 

totaal  €       31.764  €    18.275  €   8.275 
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6. ConCluSIeS

In deze maatschappelijke businesscase is een eerste en bescheiden poging gedaan de inzet 
van Hersenz te benaderen vanuit het standpunt van maatschappelijke opbrengsten. 
In hoofdstuk 5 zijn de maatschappelijke baten berekend. Op tien verschillende domeinen 
wordt in het eerste jaar na Hersenz een kleine € 32.000 aan opbrengsten per cliënt gehaald.  
Dit is een realistische schatting. De aannames zijn in alle gevallen voorzichtig geweest. 

totaal effecten inzet Hersenz in jaar 1

41%
voorkomen en  
vermindering
zorgkosten cliënt

3%
afname en voorkomen 
verzuimkosten bij mantelzorger

15%
verkorten of 
verminderen
opname in een 
woonvorm

5%
voorkomen
kosten van een
relatiebreuk/
scheiding

7%
afname en  
voorkomen 
van inzet 
schuldhulp-
verlening

8% 
afname en voorkomen
zorgconsumptie van mantelzorger

13%
valpreventie

8%
voorkomen en  
verminderen
arbeidsuitval
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effecten per stakeholder in het eerste jaar na Hersenz
Wie profiteren van deze besparingen? Hieronder vindt u de effecten per stakeholder. 
 

stakeholder Besparing in jaar 1 

Zvw (zorgverzekeraar) €     11.325
Wmo (gemeente) €       9.745
Maatschappij €       8.357
Wlz  €      2.338 

 €    31.764

De zorgverzekeraar en de gemeenten profiteren het meest van de inzet van Hersenz. 

De gemiddelde kosten van een traject Hersenz per jaar per cliënt zijn € 12.554. In het eerste jaar 
zijn de opbrengsten ruim € 31.764. De vermindering van de directe zorgkosten van € 12.873  
is al meer dan de totale kosten van een gemiddeld zorgprogramma. De totale effecten van  
Hersenz over drie jaar bekeken zijn meer dan vijf maal hoger dan de kosten.

Zvw
€ 11.325
37%

maatschappij
€ 8.357
26%

Wlz
€ 2.338
7%

Wmo
€ 9,745
31%



Maatschappelijke Businesscase Hersenz | 61 

Daarnaast is het belangrijk te benadrukken dat slechts een deel van de effecten op dit  
moment kwantificeerbaar was. Andere, meer kwalitatieve opbrengsten zijn:
•  het intact blijven van een sociaal vangnet rond het gezin en het voorkomen van isolement
•  het verminderen van de kwetsbaarheid
•  het bewerkstelligen van betere onderlinge relaties in het gezin
•  het voorkomen en verminderen van schooluitval en schoolverzuim bij kinderen
•  het verminderen van de overlast in de wijk
•  het verminderen van zorgconsumptie van niet werkzame zorg en onjuiste diagnostiek
•  het verminderen van eenoudergezinnen en de daarmee gepaard gaande armoede 

Deze effecten zijn minder eenvoudig in maat en getal te vertalen maar zijn van eminent 
maatschappelijk belang in een participatiemaatschappij.
De eindconclusie is dan ook dat investeren in Hersenz loont. De vele maatschappelijke  
effecten leveren (veel) meer op dan de kosten. 
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wInSt
≥  Minder escalaties in de 

buurt

≥  Minder maatschappelijke 

overlast

≥ Minder politieinzet
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Hersenz biedt behandeling op maat. Dat betekent bij Sjaak van Oostrom dat 

de buurt, de politie en de parochie weten waarom hij soms door het lint gaat. 

Ze trekken intensief samen op. 

 

Negentien was Sjaak toen hij bij een brommerongeluk met zijn hoofd tegen 

de stoeprand knalde. Door zijn frontale hersenletsel kan Sjaak zijn emoties en 

impulsen niet goed beheersen, heeft hij moeite met onverwachte situaties en 

is hij overgevoelig voor geluiden. Als Sjaak binnen zit en hij hoort de poten van 

het konijn van de buurvrouw tegen het hok slaan, kan hij zomaar ontploffen. 

Soms blijft het niet bij vloeken en tieren. Een buurman bleef laatst veel te lang 

op de bel drukken. Toen gaf Sjaak hem een zetje waardoor de oude man viel. 

Wéér politie in de straat. 

Sjaak voelt zich buitengesloten: “Bij mensen met gebrekkige ledenmaten zie 

je wat er aan de hand is. Ik kom goed over, maar ben geen sodemieter waard. 

Dan word je als uitschot behandeld. Daarom wil ik mijn verhaal vertellen. Om 

wat te doen voor mensen die hetzelfde hebben. Want we worden voor minder 

aangezien maar hebben meer nodig om op het rechte pad te blijven.” Zijn 

grootste wens is dat het onbegrip bij de mensen verdwijnt.  

Sinds anderhalf jaar werkt Margaret Boerlage, behandelaar van Hersenz,  

intensief samen met de ambulant begeleider, de wijkagent en de parochie 

om het leefbaar te maken. Met Margaret praat Sjaak over wat hem dwars zit en 

wat nodig is om het beter te krijgen. ‘’Eigenlijk ben je een sociale man en wil 

je mensen helpen. Je hebt jarenlang voor je buurvrouwen de vuilnisbakken 

buiten gezet. Maar je voelt je onbegrepen.” 

Sjaak is eenzaam. Het onbegrip frustreert hem. ‘’Door mijn toestand bots ik 

meer met mensen. Als iemand eens voor één dag in mijn schoenen kon staan 

om te ervaren hoe het is om hersenletsel te hebben. Ik heb er niet om  

gevraagd zo door het leven te moeten, maar probeer er het beste van te  

maken. Dat is een zware klus, elke dag weer.” 

het IS een Stuk ruStIger In ’t goy

>

>

ClIëntVerhaal
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> Aan het onbegrip in de omgeving heeft Margaret veel gedaan. “Ik ben gaan uitleggen 

wat Sjaak heeft meegemaakt en waardoor zijn gedrag wordt veroorzaakt. Er is nu 

veel meer begrip. Jammer dat zulke gesprekken niet eerder gevoerd zijn. Sjaak 

verdient een andere benadering. Als mensen de juiste kennis hadden gehad, had 

het niet zo hoeven escaleren.”

Karel is vanuit de parochie betrokken. “Een paar jaar geleden escaleerde het  

continu. Soms wordt het Sjaak te veel en loopt het uit op vechten. Iedereen zat 

ermee. Sjaak zelf, maar ook de buurt, de politie en de overheid. Niemand kan het 

alleen oplossen. De behandelaar niet, want die kent zijn omgeving niet. Wij als 

medeparochianen en buurtgenoten niet, want wij weten niet wat zich afspeelt in 

Sjaaks hoofd. En op de politie wordt Sjaak snel boos.” 

Met elkaar maakten ze een plan. Margaret heeft kennis van hersenletsel en weet 

waar Sjaak mee worstelt. Sjaak en Margaret voeren veel gesprekken, doelgericht, 

stapsgewijs, toewerkend naar een betere leefsituatie. “Dat lukt, er is vertrouwen. 

En ik heb contact met mensen in de wijk. Als het onrustig dreigt te worden, ga ik 

langs bij Sjaak of spreek ik ouders aan als kinderen hem treiteren”, zegt Karel.   

Victor van Straten is als wijkagent het vaste aanspreekpunt. Sjaak zelf ziet het  

contact als ‘noodzakelijk kwaad’. Sjaak: ‘’Het mooiste was geweest als we elkaar 

nooit hadden hoeven leren kennen, maar ik begrijp dat Victor ook gewoon zijn 

werk probeert te doen en heb daar respect voor.” De wijkagent zelf constateert 

vooruitgang: “Ik merk dat de inzet vanuit de politie richting Sjaak minder is  

geworden en dat Sjaak wat beter in zijn vel zit. Volgens mij komt dit mede door 

de intensieve behandeling. Persoonlijk denk ik dat deze werkwijze geschikt is om 

elders in te zetten.”

Karel: “Als je zo samen optrekt richting Sjaak en richting de buurt zie je een  

duidelijke verbetering. Sjaak wordt rustiger, hij ziet dat mensen naar hem luisteren 

en hem zien staan, en dat hij vanuit de zorg wordt geholpen. Nu proberen we hem 

wat meer te betrekken, zodat hij er weer bij hoort. Hij houdt van tuinieren, en daar 

kan straks in het voorjaar misschien wat mee. Kijk, de schade in zijn hoofd kun je 

niet genezen maar we kunnen het wel leefbaarder maken met elkaar.” 
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