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Samenvatting 

 

Door de jaren heen heb ik, Maruf Dündar, ervaring opgedaan in het IT landschap. Hierbij heb ik 

verschillende functies uitgeoefend, zoals Informatie Analist, Requirements Analist, Business Analist 

en Proces Analist. Tijdens al deze werkzaamheden waren er meerdere aspecten waar ik mee te maken 

had, maar er was één aspect wat mijn aandacht trok en iedere keer terugkwam, namelijk processen. 

Bij het ene bedrijf werd daar meer aandacht aan gegeven dan het andere. Alleen merkte ik dat het 

haast onmogelijk is om een succesvol systeemontwikkelingstraject te doorlopen zonder stil te staan bij 

processen en deze goed in te richten.  

 

Jarenlang heb ik als business / proces analist gefungeerd tussen de business en de IT. Toen ik aan de 

slag ging met de processen, merkte ik dat de analyse en de uitwerking van de processen mij heel erg 

hielp om te begrijpen wat de eisen en wensen van de gebruikers zijn. Dit is namelijk de essentie om 

een verandering of vernieuwing succesvol te implementeren.  

 

Dit onderzoek laat zien dat de wereld van processen niet alleen maar bestaat uit klassieke voorspelbare 

processen. Casemanagement is uitdagend, en tegelijkertijd een interessant onderwerp. Het komt vaak 

voor bij cases die complex en onvoorspelbaar zijn.  

 

Door de basisprincipes van casemanagement toe te voegen aan een klassiek 

procesmodelleermethodiek (Pronto/DEMO) wordt getoond dat cases ook goed uitgewerkt en 

vastgelegd kunnen worden met Pronto/DEMO.  
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1. Introductie 

 

In dit introductie hoofdstuk wordt achtereenvolgens de aanleiding van het onderzoek, de 

probleemstelling met de bijbehorende deelvragen, de relevantie en de opbouw van het onderzoek 

besproken. 

1.1 Aanleiding 

In de praktijk spelen processen een essentieel rol in de dagelijkse activiteiten van een organisatie. Een 

proces kan worden omschreven als doelgerichte activiteiten die met elkaar samenhangen. Bij het 

vastleggen van de processen ligt de focus veelal op de meest waarschijnlijke en voorspelbare 

scenario's. Dit is logisch omdat deze processen de basis vormen voor een bedrijf of een afdeling. 

Daarom zijn er aardig wat standaarden die gebruikt wordt om deze voorspelbare processen vast te 

leggen. De meest bekende daarvan is Business Process Management (BPM), met als notatie Business 

Process Management Notation (BPMN).  Hiernaast is er ook Pronto methodologie ontwikkeld door B. 

Noorman van Sogeti. Deze methodologie is gebaseerd op DEMO dat ontwikkeld is door Jan L.G. 

Dietz
1
 om bedrijfsprocessen te beschrijven, waarbij het handelen van mensen centraal staat. Het doel 

is om de communicatieve waarde van de procesmodellen te vergroten. In de komende hoofdstukken 

wordt dit nog verder beschreven.  

In de praktijk zijn er naast voorspelbare, ook onvoorspelbare processen. In de wetenschappelijke 

literatuur is hier minder over bekend dan bijv. BPM. Er is een aanpak, genaamd Casemanagement, die 

speciaal bedoeld is om dit soort onvoorspelbare, complexe processen te beschrijven. Een 

casemanagement proces beoordeelt, plant, coördineert, controleert en evalueert de keuzes en diensten 

om te voldoen aan de individuele behoeftes in een bepaalde praktijk door middel van communicatieve 

en beschikbare middelen om de kwaliteit van de dienstverlening te bevorderen
2
. In 2014 heeft OMG 

een model voor casemanagement geïntroduceerd, namelijk casemanagement model and notation 

(hierna CMMN). Dit model is bedoeld om cases vast te leggen en op een goede wijze te modelleren.  

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvraag 

In de praktijk blijkt dat organisaties er veel tijd en moeite in moeten steken om een 'case' tot een goed 

einde te brengen. Dit komt omdat casemanagement processen ongestructureerd en complex zijn. Daar 

komt bij dat iedere case een op zichzelf staand geval is.  

Het is daarom lastig om de geleerde lessen van een vorige case zomaar toe te passen op de volgende 

case. Bovendien heb je hiervoor professionals nodig die een hoog innovatief vermogen hebben en 

autonoom zijn in hun functioneren, namelijk kenniswerkers. 

                                                 
1
 De naam Pronto is een acroniem van Proces Ontology: de ontologische benadering van 'Enterprise Ontology'. 

2
 (Standards of Practice for Casemanagement ,2010) 
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In dit onderzoek wordt een analysekader uitgewerkt om de relatie tussen Pronto/DEMO  en 

Casemanagement te onderzoeken. In het literatuuronderzoek worden zowel Pronto/DEMO als 

Casemanagement uitgebreid beschreven. Het analysekader wordt in een enkelvoudige praktijk case 

toegepast om de samenhang tussen Pronto/DEMO en Casemanagement te onderzoeken. Middels het 

analysekader zullen de implicaties van de relatie tussen Pronto/DEMO en Casemanagement 

geanalyseerd worden. Dit onderzoek zal antwoord geven op de volgende probleemstelling: 

 

“Wat zijn de relaties tussen de concepten van Pronto/DEMO en Casemanagement en welke 

implicaties heeft het gebruik van de concepten van casemanagement voor Pronto/DEMO?” 

 

De volgende deelvragen zijn geformuleerd op basis van de probleemstelling: 

1. "Wat is casemanagement en hoe wordt dat toegepast?" 

2. "Wat is Pronto/DEMO en hoe wordt het toegepast?" 

3. "Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Pronto/DEMO en Casemanagement / CMMN?"  

4. Hoe zijn Pronto/DEMO concepten toe te passen in Casemanagement context (m.b.v. een casus)? 

 

Deze scriptie betreft een onderzoek in het kader van het Pronto model van B. Noorman dat gebaseerd 

is op DEMO van Jan L.G. Dietz. Op basis van een geselecteerde individuele praktijk case zal de 

invloed van het Pronto/DEMO model op casemanagement worden onderzocht. De enkelvoudige 

praktijk case wordt middels Pronto/DEMO uitgewerkt om vast te stellen welke resultaten worden 

behaald. Daarnaast worden aan de bestaande Pronto/DEMO aanpak de basisprincipes van 

casemanagement toegevoegd  om te zien of er sprake is van implicaties. De focus komt te liggen op de 

modellering van de cases en niet zozeer op de toepassing van casemanagement in de breedste zin van 

het woord. Hiermee wordt tevens antwoord gegeven op de volgende vragen: is er een andere 

modelleer methodiek die aan casemanagement toegevoegd kan worden om betere resultaten te 

behalen? In hoe verre is het mogelijk om Pronto/DEMO hiervoor te gebruiken?  

 

De verwachting is dat Pronto/DEMO iets kan toevoegen aan casemanagement. Hieronder zijn een 

aantal uitgangspunten gedefinieerd:  

a. Casemanagement vraagt (ten dele) om niet volledig vooraf ontworpen processen. In 

tegenstelling tot BPM (en ook DEMO/Pronto), dat vooral geschikt is om processen vooraf te 

ontwerpen, wordt er bij casemanagement ook processen ontworpen of aangepast tijdens run-

time fase. 

b. Eén van de belangrijkste basisprincipes van Pronto/DEMO is het business transactie concept 

(afspraken) dat binnen organisaties toegepast kan worden. Dit komt ook overeen met het werk 

van Taylor (2006) waarin wordt beschreven hoe de communicatie binnen organisaties dient te 

verlopen.  
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c. Pronto/DEMO is tot nu toe toegepast in een klassieke vooraf ontworpen proces context. Er 

zijn geen gevallen bekend waarin het toegepast is in een complex en onvoorspelbaar (ad hoc) 

proces context.  

d. Vanwege de aard van Pronto/DEMO is de verwachting dat de concepten goed bruikbaar 

kunnen zijn om toe te passen binnen casemanagement. Vooral het transactie concept waarin 

afspraken worden gemaakt zou goed bruikbaar kunnen zijn bij casemanagement.  

 

Op basis van de onderzoeksvragen en de bovenstaande uitgangspunten is de volgende hypothese 

geformuleerd: 

 Hp1: Het toevoegen van de basisconcepten van casemanagement aan Pronto/DEMO heeft 

een versterkend effect op Pronto/DEMO wat ervoor zorgt dat het ook mogelijk is om cases te 

modelleren met Pronto/DEMO.  

1.3 Relevantie 

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan in hoeverre de basisconcepten van Pronto/DEMO 

gebruikt kunnen worden binnen casemanagement en wat de implicaties zijn van deze basisconcepten 

van Pronto/DEMO op casemanagement. In dit onderzoek wordt tevens vastgesteld wat de 

overeenkomsten en verschillen tussen Pronto/DEMO en casemanagement zijn.  

Dit onderzoek zal toegevoegde waarde leveren aan zowel wetenschappelijk onderzoek als aan 

casemanagement. Voor de wetenschap zal dit onderzoek nieuwe inzichten geven inzake de relatie 

tussen het DEMO/Pronto model van Jan L.G. Dietz en casemanagement. Voor de casemanagement  

zal dit onderzoek een actueel inzicht geven of er in de praktijk behoefte is aan een nieuw 

procesmodelleer methodiek bestaande uit de combinatie van Pronto/DEMO en casemanagement. (Dit 

zou bijv. CasePronto kunnen heten.) 

1.4 Opbouw 

Dit onderzoek is als volgt gestructureerd. In dit inleidende hoofdstuk is de aanleiding en 

probleemstelling van het onderzoek aan de orde gesteld. Het eerste hoofdstuk wordt afgesloten met de 

relevantie van het onderzoek en de opbouw van het onderzoek. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 en 3 

het literatuuronderzoek behandeld. Een uitgebreide beschrijving van DEMO/Pronto, casemanagement 

en BPMN komt in deze hoofdstukken aan bod. Het antwoord op de deelvragen en de resultaten van 

eerdere onderzoeken wordt tevens in hoofdstuk 2 en 3 behandeld. Hoofdstuk 4 bespreekt 

onderzoeksmethodologie, het conceptueel model en de enkelvoudige case studie. Hoofdstuk 5 bevat 

de uitwerking en de analyse van individuele praktijk case en de resultaten van dit onderzoek. In 

hoofdstuk 6 wordt antwoord gegeven op de probleemstelling.  
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2. Casemanagement 

 

2.1 Wat is Casemanagement? 

Casemanagement is niet een begrip dat eenvoudig te beschrijven is. Het doel en de inhoud van 

casemanagement varieert in de praktijk sterk. Hetzelfde geldt ook voor de vorm waarin het 

aangeboden wordt. De definities van casemanagement zijn heel divers, en hebben verschillende 

invalshoeken, aldus Hopman (2011). Het gaat om de volgende invalshoeken: 

 

 Organisatie 

 Proces 

 Cliëntbelang (focus op persoonlijke omstandigheden, totaalbeeld) 

 Inhoud. 

 

Deze vier invalshoeken bepalen wat voor invulling aan casemanagement wordt gegeven. Een 

casemanager in de wereld van werk en inkomen doet andere zaken (cases) dan een casemanager in de 

juridische wereld en de casemanager in de zorg heeft weer andere taken. Ondanks de verschillen per 

domein zijn er wel degelijk gemeenschappelijke componenten waaraan men kan herkennen dat het om 

casemanagement gaat (zie pagina 2.2).  

Case Management Society of America (2008) heeft de volgende definitie van casemanagement:  

“Case management is a collaborative process of assessment, planning, facilitation and advocacy for 

options and services to meet an individual's health needs through communication and available 

resources to promote quality cost-effective outcomes.” 

 

In dit onderzoek wordt casemanagement nader toegelicht op basis van een voorbeeldcase uit de zorg, 

maar casemanagement wordt ook toegepast in andere domeinen, zie pagina 2.4. Casemanagement is 

een vorm van hulp/dienstverlening op maat, vooral bedoeld voor mensen met complexe 

probleemsituaties. Bijv. in de zorg hebben mensen vaak verschillende hulp en zorg (op maat) nodig. 

Patiënten worden zodanig begeleid dat zij in staat zijn zo veel mogelijk in de maatschappij mee te 

draaien. Een casemanager kan hierin een belangrijke rol spelen. Hierdoor ontstaat effectieve 

hulpverlening. Bij casemanagement ligt de nadruk meer op begeleiding dan op behandeling. De 

zelfredzaamheid van patiënten met blijvende beperkingen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd en 

ondersteund. Zodoende ligt de nadruk op de vraag van de cliënt. Dit is bepalend wat voor hulp er 

wordt aangeboden i.p.v. wat er toevallig beschikbaar is. Het accent ligt meer op begeleiding op 

verzoek van de cliënt dan op behandeling van een ziekte. 

Organisaties die te maken hebben met een cliënt die zorg op maat nodig heeft, is er vaak sprake van 

casemanagement. In dit geval kunnen we spreken van ongestructureerde en onvoorspelbare processen. 



Pront / DEMO vs Casemanagement Pagina 9 
 

De behoefte om hiermee om te gaan groeit waar traditionele Business Proces Management (BPM) niet 

echt geschikt voor is. Casemanagement is een manier om op een goede wijze om te gaan met deze 

ongestructureerde en onvoorspelbare processen. Hierbij is het noodzakelijk dat de verschillende 

instanties goed samenwerken met elkaar om de cliënt goed te ondersteunen. Wanneer men aan de slag 

gaat met een case, wordt door voortschrijdend inzicht, bepaald welke acties uitgevoerd moeten 

worden. Het is lastig om deze acties van tevoren te bedenken. Casemanagement is niet de snelle en 

goedkope manier om dezelfde voordelen te behalen die bereikt kunnen worden door processen te 

stroomlijnen en te herontwerpen. Voor organisaties blijft het wel een uitdaging om goede 

casemanagement oplossingen te ontwikkelen (tools endergelijke). De OMG (Object Management 

Group) heeft vanaf 2013 CMMN (Casemanagement Model and Notation) geïntroduceerd. Zoals de 

naam al zegt kunnen de modellen voor casemanagement hierin vastgelegd worden, zie paragraaf 2.5. 

De volgende paragraven geven een nadere uitleg over casemanagement en wat een case is.  

2.2 Wat is een case? 

Een case is een verzameling van taken, acties en processen om een specifieke zakelijke doelstelling te 

ondersteunen. Cases kunnen meerdere flows en taken hebben met eventueel sub-cases. Onderwerp van 

een Case kan een persoon zijn, een juridische actie, een zakelijke transactie, of een ander punt 

waarmee acties worden ondernomen om een bepaald doel te bereiken. 

Het ontstaan van een case kan verschillende oorzaken hebben, zoals bijv. een klacht, ziekte of een 

ongeluk. Deze case dient dan geanalyseerd te worden en tegen het organisatiebeleid aangehouden te 

worden om de aanpak van deze case te bepalen.  

Volgens Kitsen, Ravisanskar, en Soudamini (2012) heeft een case een aantal gemeenschappelijke 

kenmerken, zoals: 

 Samenwerken 

Hierbij is het nodig dat meerdere mensen/afdelingen in een organisatie samenwerken. Binnen 

casemanagement is samenwerken essentieel, maar geen doel op zich. In de zorg is 

samenwerking tussen zorgprofessionals, cliënt en mantelzorger voor de casemanager een 

belangrijk basis om het werk goed uit te kunnen voeren. Uitgangspunt is wel dat wat alleen 

gedaan kan worden, ook alleen wordt gedaan. Het nadeel van samenwerken is dat het veel tijd, 

energie en geld kost.  

 Inhoud-intensief 

Meestal bevat een case meerdere ondersteunende documenten op verschillende momenten in 

de levenscyclus.  

 Semigestructureerd of ongestructureerd 

Dit bevat ad hoc taken en acties die beheerd moeten worden. Zoals eerder aangegeven kunnen 

de verschillende acties niet van tevoren uitgedacht worden. Wanneer aan de slag wordt gegaan 
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met een case, wordt door het inzicht dat men op doet gedurende de case gebruikt om de 

volgende acties te definiëren.  

 Hiërarchisch 

Bij een case zijn er meerdere niveaus van taken en acties die beheerd moeten worden. 

 Dynamisch 

De requirements worden opgesteld op basis van een individueel geval. Deze kunnen ook 

wijzigen omdat het niet te voorspellen is. Verder is iedere case anders.  

 

Een case bevat één of meer van de volgende zaken: 

 data (documenten, datavelden, inhoud) 

 proces (taken en acties) 

 beleid 

 status 

 geschiedenis 

 audit trails 

 reporting 

 

 

 

 

 

 

Design-time vs run-time 

Een individueel case kan op een ad-hoc manier aangepakt worden. Maar wanneer de ervaring 

toeneemt met het oplossen van vergelijkbare cases, kunnen een set van gemeenschappelijke praktijken 

en ervaringen worden gedefinieerd voor het beheren van deze cases in een meer rigoureuze en 

herhaalbare(voorspelbare) manier. 

Een case bestaat uit twee fases, namelijk design-time fase en run-time fase. Tijdens design-time fase 

houden business analisten zich bezig met modelleren, inclusief het definiëren van taken wat een 

standaard onderdeel is van voorgedefinieerde segmenten in een case model. In de run-time fase, 

voeren case werkers het plan uit, voornamelijk door de taken uit te voeren zoals gepland terwijl het 

plan continu kan wijzigen.  

 

Figuur: Illustratie van een case 

Case 

Sub-case Sub-case Taak 

Taak 

 
Taak 

 
Taak 
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2.3 Casemanagement vs incident management 

Wanneer er naar de beschrijving van casemanagement wordt gekeken, dan zijn er raakvlakken te 

vinden met incident management. In beide gevallen loopt men tegen onvoorziene of onverwachte 

situaties op. Alleen zijn er wel verschillen tussen de twee. Een case is een individueel geval, bijv. een 

persoon die een auto-ongeluk krijgt, waardoor die persoon langdurig niet meer kan werken. Om deze 

case in goede banen te leiden, moeten allerlei instanties goed met elkaar samenwerken waarbij de rol 

van een casemanager belangrijk is.  

Ook bij een incident is er sprake van een onverwachte situatie waar meestal meer mensen bij 

betrokken zijn om dit incident aan te pakken. Alleen is casemanagement over het algemeen veel 

breder en complexer dan incident management. Bij incident management kan de duur van een incident 

in SLA (Service Level Agreement) vastgelegd worden waarbij afspraken worden gemaakt tussen 

verschillende partijen. Een individueel incident kan vastgelegd worden in een tool waarbij de status 

van het incident gevolgd kan worden. Hier zit wat meer voorspelbaarheid in dan bij casemanagement. 

Bij casemanagement is deze voorspelbaarheid minder omdat er veelal sprake is van een individu die te 

maken krijgt met verschillende instanties. Je weet meestal niet van tevoren hoe lang een case gaat 

duren. Bij een incident is dit iets meer voorspelbaar.  

2.4 Toepassingen 

Volgens Bouman en Welling (2011) wordt casemanagement toegepast als ondersteuning van de regie 

van de klant omdat er een complexe zorgbehoefte is en er vaak meerdere organisaties betrokken zijn 

en de vraag meerdere domeinen overstijgt.  

Voorbeelden van toepassing van casemanagement: 

 Maatschappelijke problemen, bijv. omgaan met drugsproblemen en re-integratietrajecten, 

gezinnen waarin huiselijk geweld voorkomt. 

 Juridische wereld, bijv. toepassing van de wet op een onderwerp in een situatie met feiten. 

 Medische wereld, bijv. de zorg van een patiënt die langdurig ziek is. Dan heeft deze persoon 

te maken met veel partijen zoals de werkgever, de arbodienst, de huisarts of specialist of een 

Figuur: Modelleren design-time fase en run-time fase  
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re-integratieconsulent. Met zoveel mensen is het lastig om het doel te bereiken. Er moet dan 

veel worden overlegd tussen verschillende personen en dat is best lastig. Daarnaast spelen ook 

nog eens verschillende belangen. Een‘casemanager’ begeleidt het proces bij het vinden van 

een juiste oplossing voor alle partijen.  

 Persoonlijke financiële dienstverlening 

 Complexe gevallen m.b.t. belastingen en verzekeringen 

 

2.5 Modellen 

Er zijn verschillende manieren waarin casemanagement wordt vormgegeven en aangeboden. De 

vormgeving en invulling hiervan in de praktijk is sterk afhankelijk van de doelgroep en bestaande 

lokale structuren. Toch is het mogelijk die verschillende vormen te classificeren. Mueser e.a. (1998) 

onderscheiden de volgende modellen: 

 Het makelaarsmodel (zorgcoördinator); De bedoeling van dit model is verbindingen leggen 

tussen zorgverleners onderling en cliënten; 

 Clinical casemanagement (cliëntmentorschap); De casemanager verleent in dit model zelf ook 

hulp; 

 Assertive community treatment (betreft outreachend werkende teams); Voor de echte complexe 

problemen is dit model geschikt; het gaat uit van multidisciplinaire teams en bestrijkt een 

groter gebied dan eerdere modellen. In de praktijk bestaan er grote verschillen in de uitwerking 

als gevolg van adaptatie aan de lokale situatie en de kenmerken van de cliënten; 

 Intensive casemanagement (bemoeizorg); Dit model is bedoeld voor cliënten die veel zorg 

nodig hebben; hier is er een lage werkbelasting bij de hulpverleners, assertive outreach 

(specialisten mentale zorgverlening) en het aanbieden van diensten in de directe omgeving van 

de cliënt; 

 Strength model; In dit model is er meer focus op individuele potenties in plaats van de ziekte 

die iemand heeft; de cliënt bepaalt zelf hoe de samenwerking zich ontwikkelt; de sociale 

omgeving wordt gezien als een bron van steun; vooral buiten de kantoren van de instelling 

vinden de contacten met de hulpverlener plaats; 

 Het rehabilitatiemodel; Dit model stelt de behoeften en doelen van de cliënt boven die van het 

zorgsysteem. Daarom komt dit model overeen met het strength model. In dit model ligt het 

accent op het leren van sociale vaardigheiden zodat de maatschappelijke integratie van de 

cliënt soepel kan verlopen. 

2.6 Casemanager 

In de zorg is een casemanager iemand die cliënten ondersteunt. Casemanagers nemen de regiefunctie 

(tijdelijk) over en vormen de schakel tussen cliënten en instellingen. Een casemanager is een 
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bruggenbrouwer, schakelt tussen de verschillende personen die zorg verlenen en de cliënt. Het 

behartigen van de belangen van de individuele cliënt staat voorop. Zodoende pakt een casemanager 

een probleem systematisch aan door bijv. een complex hulpverleningsproces te coördineren en 

cliënten te helpen.  

De casemanager functioneert als eerste aanspreekpunt voor de patiënt, vooral gedurende een 

begeleidingstraject. Dit traject kan bijv. meteen beginnen na opname in het ziekenhuis. Als de patiënt 

uit het ziekenhuis wordt ontslagen, wil dat niet zeggen dat de casemanager klaar is.  

De casemanager heeft een coördinerende rol bij het ontslag van de cliënt. Daarnaast vervult de 

casemanager een belangrijke taak in de nazorg. Deze nazorg is gericht op re-integratie en het verder 

opbouwen van de sociale contacten van de cliënt. Voor de casemanager staat de kwaliteit van het 

leven voor de patiënt hoog in het vaandel. De casemanager is pas echt tevreden als de patiënt in staat 

is om zelfstandig te worden en zo min mogelijk afhankelijk wordt van hulp.  

Een aantal synoniemen voor een casemanager: 

Zorgcoördinator, care manager, personal coach, zorgmakelaar, keyworker, koesterverpleeg-kundige, 

liaisonverpleegkundige, gezinsbegeleider, zorgcoach, trajectbegeleider, zorgmaker en spin in het web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur: Voorbeeld rol casemanager 

Patiënt Casemanager mantelzorg 

arts 

verpleeg 

kundige 

.... 
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Hieronder de belangrijkste competenties van een casemanager volgens Gerrits (2013). 

Een casemanager: 

 moet in crisissituaties of bij conflicten handelend optreden; 

 is iemand die goed is in relaties opbouwen en met de cliënt een open, betrouwbare indruk 

weet op te bouwen; 

 dient een juiste balans te vinden tussen wat van de cliënt verwacht wordt en wat de cliënt van 

de casemanager kan verwachten; 

 kan zakelijk blijven tegenover de cliënt en zich niet teveel mee laat slepen in de emotie;  

 dient een persoon te zijn die rustig blijft in crisissituaties en doortastend optreedt als dat nodig 

is;  

 is iemand die een gesprek goed kan leiden, die bemiddelend op kan treden bij ruzie en 

conflicten en knopen door kan hakken in een impasse;  

 is iemand die goed kan relativeren in gevallen waarin de emoties hoog oplopen;  

 dient om te kunnen gaan met hulpverleners die verschillende achtergronden hebben; 

 moet gestructureerd kunnen denken en werken. Dit is nodig om goed te kunnen coördineren 

bij het maken en bewaken van de afspraken;  

 gebruikt zijn/haar creativiteit in het bedenken en organiseren van nieuwe initiatieven.  

 

In de praktijk blijkt dat een casemanager niet altijd voorhanden is. De vraag is, hoe wordt dan met 

deze situatie omgegaan? Wordt een cliënt dan aan zijn lot overgelaten? Of zijn er andere mensen 

vanuit de zorg die de rol van een casemanager invullen? Vaak is het laatste het geval. Of het goed 

wordt ingevuld, verschilt per case. Het nadeel hiervan is dat het niet duidelijk is wie echt 

verantwoordelijk is voor het begeleiden van een patiënt. In het geval van een casemanager is dit wel 

duidelijk. Daarom kunnen we stellen dat met een casemanager de kans op 'succes' groter is dan 

zonder.  
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3. Pronto / DEMO3 

3.1 Wat is Pronto? 

Pronto is gebaseerd op de theorie en methodologie uit het boek 'Enterprise Ontology' van Jan L.G. 

Dietz. De naam Pronto is een afkorting van Proces Ontology: de ontologische benadering van 

'Enterprise Ontology'. Daarmee wordt aangegeven, dat de vraagstelling die ontologisch ("wat is er") is 

de basis vormt om processen te analyseren en te modelleren.  

 

De modellen van DEMO worden hierbij als basis gebruikt, alleen zijn de modellen van Pronto meer 

vereenvoudigd en praktijkgericht. De reden van deze versimpeling is om de modellen meer 

communicatief geschikt te maken en meer essentie aan te brengen op kritische succesfactoren. Deze 

komen ook in de praktijk naar voren, zoals "van buiten naar binnen denken".  

 

Voordat wat dieper wordt ingegaan op Pronto wordt eerst uitgelegd wat DEMO (Design & 

Engineering Methodoloy for Organizations) is. DEMO is een methode om bedrijfsprocessen te 

beschrijven. Het handelen van mensen is hierbij essentieel. DEMO heeft de volgende uitgangspunten, 

aldus Dietz (1996):  

 Een organisatie bestaat uit mensen die bevoegdheden hebben. Deze mensen handelen en 

onderhandelen met verantwoordelijkheid. Het maken van afspraken, het nemen van besluiten, 

oordelen vellen en het aangaan van overeenkomsten is alleen geschikt voor mensen. 

 Door rationeel te denken kan men tot goede modellen van bedrijfsprocessen en 

informatiesystemen komen. Stel dat twee analisten dezelfde opdracht krijgen, dan zou het resultaat 

hetzelfde moeten zijn.  

 Modellen die door informatiekundigen wordt gebruikt, moeten begrijpelijk zijn voor de 

stakeholders, en dan met name voor de gebruikers. De modellen voor de werkinstructies moeten 

eenvoudig leesbaar zijn, omdat zij ermee gaan werken. DFD's en ERD's bijvoorbeeld zijn niet 

altijd makkelijk leesbaar voor mensen die daar geen ervaring mee hebben. Die technieken waren 

voorheen populair omdat het erop leek alsof ze gemakkelijk te begrijpen zijn. Maar in de praktijk 

blijkt dat ze veel misverstanden teweeg brengen. 

 Informatiesystemen moeten passen bij de gebruikers. Dat betekent dat ze eenvoudig te gebruiken 

moeten zijn en aansluiten op de eisen en wensen van de gebruikers. Dit zorgt ervoor dat ze 

effectief en gebruikersvriendelijk zijn.  

                                                 
3 De informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op het boek van B. Noorman (2008) 
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 Jan Dietz beschrijft in zijn boek het systeemconcept, de abstractieniveaus en het transactieconcept 

van DEMO. Op basis van deze begrippen komt hij tot de volgende modellen binnen DEMO: 

- Interactiemodel 

- Procesmodel 

- Actiemodel 

- Feitenmodel en  

- Interstrictiemodel. 

Pronto modellen zijn hierop gebaseerd en zijn belangrijk als communicatiemiddel. Voor mensen met 

modelleerervaring zijn de modellen relatief eenvoudig, maar ze kunnen alleen worden gemaakt door 

een aantal belangrijke vragen te stellen en deze te beantwoorden. In principe leidt de aanpak "vanzelf" 

om de juiste vragen te stellen.  

Met betrekking tot processen heeft Pronto drie belangrijke uitgangspunten: 

1. Business essentie; 

Dit zijn de hoofdprocessen, die direct voortkomen van waaruit een organisatie bestaat. Dit gebeurt 

op basis van benadering van businessdomein en benadering van transactie. In hoofdlijnen bestaat 

een proces uit "zaken doen". De volgende vragen kunnen gesteld worden: Welke zaken zijn dat? 

Welke partijen zijn daarbij betrokken? Hoe doen ze zaken met elkaar?  

2. Control structuur; 

Bij de control structuur wordt gekeken of er meerdere interne en externe stakeholders zijn, die 

eisen kunnen stellen (zoals bijv. een overheid met een wet- en regelgeving of bepaalde eisen en 

wensen met betrekking tot rapportages of performance); dit kan leiden tot wijzigingen in de 

processen om op basis van die eisen 'in control te zijn' en daar waar nodig ook aan te kunnen 

tonen.  

3. Werkprocessen; 

Op basis van de hoofd- en subprocessen worden hier de operationele processen vastgelegd. Dit 

wordt ook wel werkinstructies genoemd.  

 

De eerste twee stappen leiden tot een structuur van de processen, waarin alle relevante elementen 

om te besturen concreet zijn gemaakt op business niveau (de business processen). Deze business 

processen zijn vastgesteld door de verantwoordelijke persoon of personen, namelijk de eigenaar 

van de transactie. Het in de operatie brengen vindt op basis daarvan plaats. Hierbij worden zaken 

als workflow, details aanbrengen in rollen (meerdere rollen, delegatie e.d.) en eventuele 

uitwerking van de werkinstructies toegevoegd. Werkprocessen hebben als doel dat op de 

werkvloer de juiste dingen op de juiste wijze worden gedaan. Dit is nodig en nuttig voor de 

business. Volgens Pronto moet in eerste instantie de aandacht gericht zijn op de business aspecten 

van een proces: vanuit het oogpunt van besturen, wat zijn de essentiële activiteiten die relevant 

zijn voor de business in elk proces? Maar de eisen / wensen van de mensen van de werkvloer moet 
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niet vergeten worden. Dit vergroot de slagingskans van een nieuw proces in een organisatie. 

Binnen Pronto wordt de focus dan verlegd van 'dingen doen' (flowcharts) naar 'zaken doen' 

(transacties) en de wijze waarop gestuurd moet worden. Pronto wil dat faciliteren.  

3.2 Waar bestaat Pronto uit? 

In de vorige paragraaf is het begrip transactie genoemd. Transactie is binnen Pronto een belangrijk 

concept.  

Bij een transactie worden er zaken gedaan tussen twee partijen. De initiërende partij wil iets en de 

uitvoerende partij biedt aan dat te doen. Bij het zaken doen geven beide partijen een wederzijdse 

commitment af. Het onderstaand plaatje geeft een model weer van een transactie. 

 

Voor iedere transactie geldt dat hij eindigt waar hij is begonnen: bij de klant (de initiator). 

Elke transactie volgt vijf stappen, die altijd een standaard volgorde hebben: 

1. eerst wordt er een verzoek gedaan door de initiator, waarin de initiator duidelijk maakt wat 

hij/zij vraagt; 

2. het verzoek wordt door degene die het uitvoert bekeken en besluit wel of niet te voldoen aan 

het verzoek; op basis daarvan doet hij een belofte aan de initiator; 

3. als de eerste twee stappen succesvol verlopen gaat de uitvoerende partij de benodigde acties 

ondernemen om aan het verzoek te voldoen zoals dat is afgesproken: dit heet uitvoering; 

4. het resultaat wordt aangeboden aan de initiator, dit heet oplevering en 

5. de initiator besluit of hij/zij het resultaat al dan niet accepteert. 

 

Als het allemaal goed verloopt, leiden stap 1 en 2 (verzoek en belofte) tot wederzijdse 

overeenstemming en commitment. Het verzoek wordt in stap 3 uitgevoerd en voor het netjes afronden 

van de transactie worden de stappen 4 en 5 (oplevering en acceptatie) doorlopen, waarmee als het 

goed is beide partijen tevreden zijn. Zie hieronder een illustratie van een transactie tussen een initiator 

(bijv. klant) en uitvoerder (bijv. leverancier).  
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Wanneer een transactie niet gaat zoals gewenst, kan het altijd afgebroken worden door één van de 

partijen. Hier moeten goede afspraken over worden gemaakt. Deze maken een onderdeel uit van het 

transactieconcept en geven aan onder welke condities een transactie afgebroken kan worden in de 

verschillende stadia.  

 

Zoals eerder genoemd is business essentie heel belangrijk binnen Pronto. Daarbij wordt o.a. gekeken 

naar de vraagstelling: "waarom bestaat een onderneming". Business essentie wordt binnen Pronto 

wordt in vier modellen vastgelegd: 

 Klant interactie model (KIM) 

 Proces interactie model (PIM)  

 Businessactiemodel (BAM) 

 Businessobjectenmodel (BOM)  

Het tot stand komen van deze modellen is iteratief. Het aantal iteraties is afhankelijk van de 

(on)duidelijkheid bij de start.  
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3.2.1 Klantinteractiemodel (KIM) 
 
Het klantinteractiemodel is binnen Pronto de eerste stap die toegepast wordt om processen uit te 

werken. Dit is om zeker te stellen dat de klant als vertrekpunt wordt genomen (van-buiten-naar-

binnen-denken en niet andersom). Belangrijke woorden hierin zijn bestaansrecht en klantgerichtheid.  

Om KIM op te stellen dienen de volgende vragen beantwoord te worden: 

- Wie zijn de klanten en welke klanten kunnen worden onderscheiden? 

- Met wie (welke partij en/of businessdomein) doet een klant zaken? 

- Wat zijn de transacties tussen beide partijen? 

 

 

 

Zoals de naam al zegt is klantfocus hier belangrijk. Aan de uitvoerende kant is de invulling van de 

klantverantwoordelijkheid belangrijk. Wat is het domein waar de klant zaken mee doet? Het is van 

belang te vinden wie of welke afdeling de eindverantwoordelijkheid draagt binnen de organisatie voor 

Figuur: Schematische weergave vier basismodellen 
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de transactie. Ook is het van belang iedere transactie helder te definiëren in termen van resultaat en 

scope.  

3.2.2 Procesinteractiemodel (PIM) 
 
Met het procesinteractiemodel kan een klantinteractiemodel verder uitgewerkt worden. Voor iedere 

transactie uit het KIM wordt de bijbehorende keten(s) in kaart gebracht. Elk businessdomein kent 

klanten en eventueel leveranciers. Per PIM-keten worden de bijbehorende leveranciers opgenomen, 

die van belang zijn om de klanttransactie uit het KIM te realiseren. In dit geval zijn de sleutelwoorden 

ketenbenadering en verantwoordelijkheid.  

 

Om PIM op te stellen dienen per individuele klanttransactie uit het KIM de volgende vragen 

beantwoord te worden: 

- Voor het realiseren en afronden van de klanttransactie, welke partijen zijn hiervoor nodig?  

- Wat zijn de transacties in de keten tussen de partijen? 

 

In de PIM is ketenbenadering essentieel: welke partijen leveren een belangrijke bijdrage aan de 

realisatie van de klanttransactie?  

 

 

3.2.3 Businessactiemodel (BAM) 
 
In het businessactiemodel wordt iedere individuele transactie uit het PIM uitgewerkt. Om de 

transacties goed uit te werken, vindt er afstemming plaats met de eigenaar van die transactie. Hierin 

worden alle zaken die belangrijk zijn voor de eigenaar opgenomen. Het doel hiervan is om een 

stuurmiddel te creëren. Op basis hiervan kan de eigenaar zorgen dat alle voor hem essentiële 

elementen in een transactie zijn opgenomen. Daarom is een herkenbaar model belangrijk voor de 

eigenaar. Bij het BAM zijn de sleutelbegrippen eigenaarschap en sturing.  
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Om BAM op te stellen dienen de volgende vragen beantwoord te worden: 

- Welke acties zijn van belang bij de uitvoering van deze transactie? 

- Op welke wijze zijn de koppelingen tussen de verschillende transacties uit de keten 

gerealiseerd? 

- Er zijn individuele acties beschreven. Welke businessobjecten zijn nodig voor de uitvoering 

hiervan? 

 

In dit model worden de eerder genoemde stappen (Verzoek, Belofte, Uitvoering, Oplevering en 

Acceptatie) van een transactie uitgelicht. Hierbij wordt aangegeven na welke actie een stap kan 

worden afgesloten. 

3.2.4 Businessobjectenmodel (BOM) 
 

Het businessobjectenmodel biedt een overzicht van alle objecten die voor de business relevant zijn. 

Deze worden gebruikt om de processen goed uit te voeren en heeft twee richtingen, namelijk dat een 

actie iets aan een businessobject kan veranderen (CRUD = create, read, update, delete) of daar iets 

uithalen om te gebruiken. Als het gaat om de inhoud, kan een business object gezien worden als de 

optelsom van de verschillende objecten uit de actiemodellen (de BAM's). Voor het BOM zijn de 

sleutelbegrippen consolidatie en informatie.  
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In dit model wordt per business object de eigenaar, inhoud en eventuele statussen vastgelegd.  

Om BOM op te stellen dienen de volgende vragen per businessobject beantwoord te worden: 

- Wat zijn de relaties tussen de verschillende businessobjecten? 

- Elk business object moet een eigenaar hebben. Wie is dat?  

- Elk businessobject moet een duidelijk inhoud hebben. Wat is dat?  

- Elk businessobject heeft verschillende statussen en statusovergangen. Welke zijn dat?  

 

Zoals eerder aangegeven, heeft een businessobject een eigenaar. Van een transactie eigenaar mag je 

verwachten dat hij/zij afspraken maakt met de businessobject eigenaar over het gebruik van het 

businessobject.  

3.2.5 Werkprocessen 
 

De werkprocessen of werkinstructies zijn een verdere uitwerking van de eerder genoemde Pronto 

modellen, zoals PIM en BAM. Deze zijn gericht op de operationele uitvoering waardoor hier veel 

meer details instaan dan de andere modellen. Bij werkprocessen kunnen de ouderwetse flowcharts 

worden gebruikt, dit is ook afhankelijk van welke tooling een organisatie gebruikt.   

3.3 Toepassing 

Het belangrijkste bij Pronto is dat de business aspecten vanaf het begin centraal staan en bepalend zijn 

hoe ze uitgewerkt worden en wat het resultaat is. Pronto zegt niet perse dat alles anders moet, maar dat 

er net op een andere wijze naar processen wordt gekeken. Het belangrijkste is dat de processen 

aansluiten bij de visie en strategie van het bedrijf en dat ze bruikbaar om het bedrijf te sturen. Als men 

op deze manier naar processen kijkt, kan men tot de conclusie komen dat de processtructuur moet 

veranderen. Dan is het ook direct duidelijk wat de reden daarvan is.   

Het is niet eenvoudig om een 'nieuwe aanpak' of methodiek in een reeds bestaand bedrijf toe te passen. 

Een van de krachten van Pronto is om de essentiële stuurelementen van de huidige processen in kaart 

te brengen, namelijk de business essentie en de control structuur. Hiermee kan vastgesteld worden of 
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deze uitgangspunten op de juiste wijze in de werkprocessen zijn doorgevoerd. Als dat niet het geval is, 

komt het erop neer dat de werkprocessen niet klopt waardoor ze aangepast moeten worden.  

Om Pronto in een bedrijf voor het eerst toe te passen moeten de volgende stappen worden doorlopen: 

 

1. Doelen en scope moeten bepaald worden; 

Eerst wordt er vastgesteld voor welk businessdomein de processen bekeken moeten worden. De rol 

van de opdrachtgever is belangrijk, wie is hij en wat vraagt hij precies? Wie zijn de proceseigenaren?  

 

2. Het maken van een overzicht van de huidige producten/diensten en processen; 

Het bestaansrecht van het gekozen businessdomein vaststellen. Bepalen wat de producten en diensten 

zijn en de bijbehorende processen. 

 

3. Het toepassen van de transactiebenadering (om Pronto modellen te maken); 

Het vastleggen van business essentie en control stuctuur. Hiermee worden alle belangrijke onderdelen 

van een proces vastgesteld.  

 

4. Vaststellen hoe de aansluiting op bestaande werkprocessen loopt; 

Hier wordt nagegaan of de essentiële onderdelen van het proces (stap 3) in de bestaande 

werkprocessen voldoende terugkomen. Zo niet, dan dienen de werkprocessen aangepast te worden.  

 

5. Gevolgen voor organisatiestructuur en IT bekijken. 

Hier wordt bepaald wat eventueel de gevolgen zijn voor de organisatie structuur en 

informatiesystemen.  

 

3.4 Relatie BPM en Pronto 

Volgens B. Noorman staat het belang van BPM niet ter discussie, alleen is het voor veel organisaties 

nog onduidelijk wat BPM precies voor hen kan betekenen. Hier kan Pronto een toegevoegde waarde 

aan leveren, namelijk door op een andere manier naar de processen te kijken: primair vanuit business 

en management optiek en pas later kijken vanuit het oogpunt van operationele optimalisatie.  

Zowel BPM als Pronto zijn erop gericht om de processen in kaart te brengen vanuit het 

klantperspectief.  

In BPM wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen primaire en ondersteunende processen of wordt er 

een scheiding gemaakt tussen besturingsprocessen of managementprocessen. Dit gebeurt binnen 

Pronto niet. Het onderscheid tussen IT processen en business processen is in mindere mate relevant: 

vanuit het IT oogpunt zijn de IT processen weer business processen. Kortom, zo bekeken zijn alle 

processen business processen.  
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In Pronto worden de processen van een bepaald business domein geïdentificeerd met de klant. Deze 

klant kan zowel intern (bijv. een afdeling) als extern zijn. Dit worden ook wel de klantprocessen 

genoemd wat in Pronto met een Klantinteractiemodel uitgewerkt kan worden.  
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4. Onderzoeksmethode 

 

De relatie tussen Pronto/DEMO en casemanagement alsmede de implicaties van casemanagement op 

Pronto/DEMO wordt op basis van een kwalitatief en conceptueel onderzoek onderzocht. Het is 

conceptueel omdat de modelleertalen en de concepten daarin naast elkaar worden gezet. In dit 

hoofdstuk wordt ingegaan op de onderzoeksmethode. Hierbij worden de selectie van de case en het 

ontwerp van analysekader uiteengezet. Hier komt o.a. het conceptueel model aan bod. Daarnaast 

wordt de case studie beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de paragraaf validiteit en 

betrouwbaarheid.  

4.1 Conceptueel model  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 2. Conceptueel model 
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Bovenstaand figuur laat de gevolgde onderzoeksstrategie zien, met andere woorden het conceptueel 

model. Op basis van een voorbeeldcase, dat zich leent voor casemanagement, zal deze case middels 

Pronto/DEMO uitgewerkt worden. De basis elementen van CMMN zullen bij deze uitwerking 

toegevoegd worden aan Pronto/DEMO. Het gaat om de volgende basiselementen: 

 Dynamisch (design-time vs run-time)  

 Discretionary (willekeurige) transacties  

 Declaratieve benadering  

Met de toevoeging van deze basis elementen van CMMN zal duidelijk worden wat de implicaties zijn 

op Pronto/DEMO. De modelleertaal van casemanagement (CMMN) en de modelleertaal binnen 

Pronto/DEMO, inclusief de concepten daarin, worden met elkaar vergeleken.  

4.2 Case studie 

Een case studie verschaft inzichten in de gecompliceerde praktijkverschijnselen waarbij inzicht over 

het geheel als in de afzonderlijke situaties gehandhaafd blijft. Een case studie is een vorm van 

wetenschappelijk onderzoek waarbij een recent fenomeen in de dagelijkse praktijk wordt onderzocht. 

Dit onderzoek wordt door middel van een enkelvoudige case studie uitgevoerd. Dit betekent dat er 

maar één onderzoekseenheid is, in dit geval een voorbeeldcase dat gaat om een persoon. Het doel van 

het onderzoek is te achterhalen om de “wat” vraag te beantwoorden. Volgens Yin (2003) is de case 

studie methode de onderzoeksmethode die gebruikt wordt voor de beantwoording van de 

onderzoeksvragen als “hoe-“, “wat-“ en “waarom-“. Dit wordt voornamelijk toegepast in 

bestuurskunde, onderwijskunde, sociologie en economie. Dit onderzoek is minder bedrijfskundig en 

meer conceptueel omdat de modelleertalen met elkaar worden vergeleken.  

4.2 Analysekader & selectie enkelvoudige case 

Er is gekozen voor een enkelvoudige case omdat het uitvoeren van meerdere cases moeilijk en 

tijdrovend is. Bovendien richt de focus van dit onderzoek zich voornamelijk op de modelleer 

methoden van casemanagement en Pronto/DEMO. Dat kan met een enkelvoudige case duidelijk 

worden gemaakt. Bij de selectie van de case zijn de volgende aspecten in ogenschouw genomen: 

 Een case dat zich leent voor casemanagement. Dit betekent dat er een case is gekozen waarbij 

een grote mate van onvoorspelbaarheid in zit.  

 Een case uit de praktijk die complex is. 
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4.3 Betrouwbaarheid en validiteit 

Voor dit onderzoek is er voor een enkelvoudige case gekozen, omdat herhaald toepassen van cases 

tijdrovend en complex wordt ingeschat. In de praktijk is niet uitvoerbaar om meerdere casussen 

herhaaldelijk uit te voeren wegens de hoeveelheid tijd dat in beslag neemt en ook wegens gebrek aan 

overeenkomstige cases. De selectie van enkelvoudige case heeft gevolgen voor de validiteit van het 

onderzoek. De validiteit is vastgesteld middels een selectie van een case die betrekking heeft op het 

gehele onderzoeksdomein waarover een valide uitspraak kan worden gedaan.  
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5. Casemanagement vs Pronto/DEMO 

 

In dit hoofdstuk wordt, met behulp van een voorbeeldcase, de Pronto/DEMO methodiek naast 

casemanagement gelegd door ze met elkaar te vergelijken. Hieruit zal blijken wat er gebeurt als de 

basisprincipes van casemanagement worden toegevoegd aan Pronto/DEMO.  

 

5.1 Processen vs transacties 
 
Volgens Noorman (2008) bestaat een proces uit een keten van transacties tussen verschillende 

businessdomeinen. Voorbeeld GSM leverancier (GSM4U): 

 

 
Dit voorbeeld laat zes transacties zien, namelijk T1, T1.1, T1.1.1, T1.2, T1.2.1 en T1.2.2. 

Binnen Pronto/DEMO worden ze transacties genoemd, maar deze transacties kunnen ook gezien 

worden als processen waarbij 'T1 Verkrijgen GSM' het hoofdproces is. De andere transacties zijn de 

subprocessen binnen het hoofdproces 'T1 Verkrijgen GSM'. Kortom, iedere transactie uit het KIM kan 

gezien worden als een hoofdproces en de transacties uit het PIM als een subproces.  

Daarom kan het voorkomen dat de termen transactie en proces door elkaar worden gebruikt in dit 

document.  

 

5.2 Stappen voor de vergelijking 
 
De volgende stappen worden gebruikt om Pronto/DEMO methodiek naast CMMN methodiek te 

leggen: 
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1. Een casus gebruiken die zich leent voor casemanagement en deze opdelen in meerdere 

momentopnamen (tijd.1, tijd.2, tijd.3 etc). 

2. Een Pronto/DEMO model maken op basis van transacties, informatiestructuren die vooraf te 

voorzien zijn en waarschijnlijk voor een flink aantal andere cases zouden gelden.  

3. Een serie Pronto/DEMO modellen maken op basis van de casus waarbij ook de 

onvoorspelbare stukken aan bod komen.  

5.3 De casus en de momentopnamen 

Voorbeeld case - Jan met darmkanker (zie bijlage... voor de hele casus) 

 

Tijd.1 - Periode voor de ziekte 
- Jan is 58 jaar en is getrouwd met Linda. Samen hebben ze drie kinderen waarvan er nog een 

thuis woont 

- Beroep van Jan is politieagent.  

- In zijn vrije tijd klust hij veel aan zijn motor, maakt tourtochtjes en doet hij aan 

vrijwilligerswerk. 

 

Tijd.2 - Start ziekte en behandeling  
- Jan krijgt last van spijsverteringsklachten en valt veel af in korte tijd. 

- Hij maakt een afspraak bij de huisarts om te achterhalen wat hij heeft. 

- De huisarts verwijst Jan naar een specialist die hem verder gaat behandelen 

 

Tijd.3 - Onderzoek 
- De specialist onderzoekt de ontlasting van Jan op bloedsporen. Jan heeft bloed in zijn ontlasting.  

- De specialist doet een vervolgonderzoek waarbij hij naar de dikke darm kijkt.  

- Ook wordt het bloed van Jan bekeken.  

 

Tijd.4 - Diagnose en behandeling 
- Na onderzoek constateert de specialist dat Jan darmkanker heeft en dat nader onderzoek nodig is 

om Jan verder te behandelen. 

- Er wordt coloscopie (dikke darmonderzoek) uitgevoerd 

- Ook wordt er gebruik gemaakt van videocapsule-endoscopie (darmonderzoek met video) 

- Er wordt een stoma geplaatst 

- Wekelijks komt de thuiszorg langs voor verzorging 

- De huisarts is sinds ontslag uit het ziekenhuis een aantaal maal op huisbezoek geweest 

- Linda heeft veel moeite met dit nieuws. Ze heeft reuma en heeft moeite om Jan te ondersteunen 

met ADL-taken 

- Na vele onderzoeken komt de specialist tot de conclusie dat verdere behandeling niet meer 

mogelijk is 
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Tijd.5 - Inschakeling casemanager 

- Kennismaking casemanager en familie (Jan, Linda en Tine) duurt ongeveer 75 minuten 

- Casemanager hoort de familie (Jan, Linda en Tine) aan, toont begrip en legt uit wat de familie 

van haar kunnen verwachten 

- De casemanager maakt afspraken met de familie 

- De casemanager maakt een afspraak met de huisarts en de wijkverpleegkundige om hen te 

informeren 

- De casemanager maakt aantekeningen in het dossier van de thuiszorg 

 

Tijd.6 - Laatste levensfase 

- Het gaat bergafwaarts met Jan, hij heeft veel pijn en misselijkheid. Medicatie werkt niet goed en 

geeft veel bijwerkingen 

- De casemanager neemt contact op met de huisarts 

- Aanpassing in de medicatie is mogelijk 

- De casemanager doet een stap terug en houdt telefonisch vinger aan de pols 

- De situatie van Jan verslechtert en het is moeilijker te bestrijden.  

- Uiteindelijk besloten tot palliatieve sedatie. In het bijzijn van zijn vrouw en kinderen wordt Jan 

gesedeerd en een dag later overlijdt hij.  

 

5.4 Voorspelbare processen 

Bij het uitwerken van de zorgcase is geconstateerd dat de concepten van Pronto/DEMO met name 

geschikt zijn om voorspelbare processen vast te leggen.  

 

Voorbeelden voorspelbare zaken zorgcase: 

1. Eerst constateert de patiënt dat hij iets heeft, omdat hij last heeft.  

2. Vervolgens gaat hij naar de huisarts voor een behandeling. Mocht de huisarts bij de 1e 

behandeling weten wat de patiënt heeft, dan kan er een diagnose worden gesteld. In Pronto 

(op KIM niveau) ziet dit proces er als volgt uit: 

5.4.1 Voorbeeldcase (KIM) 
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Resultaattabel: 

Transactie Resultaat Resultaatobject Eigenaar 

T1. Verkrijgen 

behandeling 

De patiënt heeft de 

gewenste behandeling 

gekregen  

Behandeling Huisarts  

(de uitvoerende partij is 

altijd de eigenaar) 

 
Het KIM en het resultaattabel laten zien dat de processen binnen Pronto op business niveau uitgewerkt 

worden en niet op informatie- of gegevens niveau. Dit betekent dat er gerichte focus is op essentiële 

zaken. Details worden zoveel mogelijk weggelaten.  

5.4.2 Voorbeeldcase (PIM) 
 
De transactie 'T1. Verkrijgen behandeling' kan nog verder uitgewerkt worden in het 

procesinteractiemodel (PIM) met wat meer details, zie hieronder. 

 

T1.1 is randvoorwaardelijk voor T1. Dat betekent dat een patiënt alleen een behandeling kan krijgen 

als hij verzekerd is.  

Resultaattabel: 

Transactie Resultaat Resultaatobject Eigenaar 

T1. Verkrijgen 

behandeling 

De patiënt heeft de 

gewenste behandeling 

gekregen  

Behandeling Huisarts  

(de uitvoerende partij is 

altijd de eigenaar) 

T1.1 Aanleveren 

verzekeringsgegevens 

Op basis van de 

informatie dat is 

aangeleverd door de 

verzekeringsmaatschappij 

kan de huisarts in zijn 

systeem zien of en waar 

de patiënt verzekerd is.  

Verzekering Verzekeringsmaatschappij 

 

 

5.4.3 Voorbeeldcase (BAM) 
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Het proces 'Verkrijgen behandeling' kan verder uitgewerkt worden in een Businessactiemodel (BAM). 

Het businessactiemodel geeft aan welke business activiteiten worden uitgevoerd bij het doorlopen van 

de stappen van de transacties om uiteindelijk de eindstatus van die stap te bereiken, zie hieronder: 

 

 

De inhoud van de diverse lees- en schrijfacties wordt opgenomen in het onderstaand tabel:  

Actie Business object CRUD 

(Create, Read, Update, Delete) 

Inhoud 

1 Afspraak dossier R, U Tijd, locatie, 

klantgegevens, ernst 

2 Patiënten dossier R, U NAW-gegevens, BSN-
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nr, Verzekeringsnr, 

Medische historie 

 

 

5.4.4 Conclusie voorbeeldcase (voorspelbaar) 
 

In de vorige paragraven zijn de voorspelbare processen m.b.t. de voorbeeldcase uitgewerkt. De 

conclusie tot nu toe is dat transactie "T1. Verkrijgen behandeling" het enige is wat we met de 

concepten van Pronto/DEMO (op voorhand) kunnen vastleggen met de volgende argumenten: 

- Deze transactie is voorspelbaar en kan bij alle vergelijkbare processen of cases voorkomen 

- De klant wordt als vertrekpunt gebruikt, wat goed past bij Pronto/DEMO 

- Hier wordt voornamelijk gekeken naar de business essentie (m.a.w. de hoofdzaken). De 

bijzaken komen evt. later aan bod.  

 

5.5 Onvoorspelbare processen 
 

In tegenstelling tot voorspelbare processen is het in Pronto/DEMO veel lastiger om de onvoorspelbare 

zaken (van tevoren) vast te leggen. Voorbeelden onvoorspelbare zaken zorgcase: 

- Omdat de huisarts niet heeft kunnen constateren wat de patiënt precies heeft, verwijst hij hem 

door naar een specialist.  

- De specialist kan evt. de volgende onderzoeken uitvoeren om te achterhalen wat de patiënt 

heeft: 

 bloedonderzoek 

 onderzoek van de ontlasting 

 coloscopie (dikke darmonderzoek) 

 videocapsule-endoscopie (darmonderzoek met video) 

 enz. 

 Ieder onderzoek bestaat ook nog eens uit meerdere vormen en details. Deze zijn niet van 

 tevoren te voorspellen. Afhankelijk van de resultaten van één of meer onderzoeken en hoe de 

 patiënt erop reageert, kan de specialist een oordeel vormen. Het kan een ingewikkeld en 

 langdurig proces zijn totdat de specialist tot een uiteindelijke diagnose komt. Laat staan als er 

 ook nog complicaties optreden, want dan kan het nog ingewikkelder worden.  

- Nadat de diagnose is gesteld, kan er begonnen worden met de behandeling van de patiënt met 

als doel hem te genezen. Ook hiervoor zijn er verschillende smaken, afhankelijk van de 

voorkeur van de patiënt. 
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De onvoorspelbaarheid en de complexiteit van zo'n case zorgen ervoor dat het (haast) ondoenlijk is 

om deze zaken vast te leggen met Pronto/DEMO. Op klantinteractie (KIM) niveau is een poging 

gewaagd om deze processen alsnog uit te werken. Wel is er een poging gewaagd met hieronder de 

bevindingen.  

Op KIM (Klant Interactie Model) niveau zijn er dan zestal transacties, zie plaatje hieronder:  

 

Bij het uitwerken van het KIM (Klant Interactie Model) wordt direct het eerste probleem zichtbaar, 

namelijk dat van tevoren transacties uitgewerkt worden waar er geen zekerheid over bestaat dat ze 

van toepassing zijn op deze 'case'. De transacties T2 t/m T6 kunnen mogelijk voor komen, maar dat is 

niet zeker. Stel dat de klachten van Jan meevallen en dat de huisarts constateert dat het niets ernstigs is 

en dat Jan met wat medicijnen kan herstellen. In dat geval zijn de transacties T2 t/m T6 en de 

bijbehorende details (PIM en BAM) voor niets uitgewerkt.  
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Een belangrijk uitgangspunt bij Pronto/DEMO is om een procesfundament neer te zetten als basis voor 

het besturen van een onderneming. En dat is juist het probleem met deze zorgcase. Deze patiënt heeft 

niet te maken met één onderneming, maar meerdere. In dit geval raadt Pronto/DEMO aan om te 

werken met een loket dat verantwoordelijk is voor het helpen van de patiënt in deze moeilijke tijd. 

Deze persoon fungeert tussen de verschillende partijen en ontlast de patiënt van allerlei 

administratieve rompslomp. Een casemanager kan zo'n rol vervullen, zie plaatje hieronder.  

 

 

Echter, in de praktijk komt het niet vaak voor dat een casemanager wordt ingezet bij een dergelijke 

case.  

5.5.1 Toepassing design-time en run-time 
 

Stel dat ervoor wordt gekozen om de processen die vooraf bekend zijn met Pronto/DEMO te 

modelleren en de rest op het moment dat het duidelijk is net als in CMMN. Dat betekent het toepassen 
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van design-time en run-time fasering van casemanagement. Tijdens design-time fase kunnen de vooraf 

duidelijke transacties en de taken gemodelleerd worden. Op KIM niveau ziet de transactie er als volgt 

uit:  

 

Ook kunnen tijdens design-time fase de beschikbare willekeurige transacties en taken ('discretionary 

tasks') vastgelegd worden. Deze zaken moeten ook ingepland worden om ze tijdens run-time fase uit 

te voeren. Pronto/DEMO modellen zijn niet direct bedoeld om willekeurige transacties en taken vast te 

leggen. Daarom wordt het inplannen van deze transacties en taken ook niet gedaan. Maar dit 

onderzoek is juist bedoeld om dit uit te proberen en te zien wat er gebeurt. Hiervoor wordt gebruik 

maken van het 'Design-time fase en run-time fase' plaatje uit CMMN, zie hieronder: 

 

 

 

Het bovenstaand plaatje toont drie typen transacties: 

1. Voorspelbare bekende transactie(s) --> T1 

Design time: Dit transactie type wordt hier gedefinieerd en uitgewerkt.  

Run-time: Dit transactie type wordt hier uitgevoerd.  

 

2. Onvoorspelbare bekende transactie(s) --> T2 t/m 6 

Binnen CMMN worden deze transacties discretionary (willekeurig) genoemd.  
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Design time: Dit transactie type wordt, indien mogelijk, hier gedefinieerd.  

Run-time: Dit transactie type wordt hier, indien nodig, uitgewerkt en uitgevoerd.  

De volgordelijkheid van de acties zijn optioneel en worden pas in deze fase bepaald.  

 

3. Onvoorspelbare onbekende transactie(s) --> Tx 

Binnen CMMN worden deze transacties discretionary (willekeurig) genoemd.  

 

Design time: Dit transactie type kan hier niet gedefinieerd worden.  

Run-time: Dit transactie type wordt hier gedefinieerd, indien nodig, uitgewerkt en uitgevoerd.  

De volgordelijkheid van de acties zijn optioneel en worden pas in deze fase bepaald.  

 

Dit transactietype kan als een soort joker ingezet worden voor de echte dynamische gevallen. 

Mocht het nodig zijn om toch nog een compleet nieuwe transactie te definiëren en uit te 

werken, kan deze joker hiervoor gebruikt worden. Bij het inrichten van een database moet het 

mogelijk zijn om dynamische transacties toe te voegen. Iets vergelijkbaars wordt toegepast in 

dynamic workflow management. "For a workflow system to be most effective, it must support 

dynamic change (i.e. during execution)", aldus M. Adams (2010). Dit betekent dat een 

dergelijk applicatie zo ingericht moet worden dat ad-hoc wijzigingen mogelijk zijn.  

Dit is precies wat van toepassing is op casemanagement.  

 

 

5.5.2 Voorbeeldcase (KIM) 
 

Op KIM niveau ziet het er als volgt uit: 
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Als het op gegeven moment duidelijk wordt dat er onderzoek nodig is om te bepalen wat Jan heeft, 

dan ziet het KIM model er als volgt uit:  
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5.5.3 Voorbeeldcase (PIM) 
 
Het model hieronder laat zien hoe de transactie "T2. Stellen diagnose" op procesinteractiemodel (PIM) 

niveau uitziet. "T1. Verkrijgen behandeling" is in de voorgaande paragraven al uitgewerkt.  

 

 

T2.1 en T2.2 zijn randvoorwaardelijk voor T2. Dat betekent dat een coördinerend specialist alleen een 

betrouwbaar diagnose kan stellen als hij input krijgt van de huisarts en evt. van een ander specialist.  

Resultaattabel: 

Transactie Resultaat Resultaatobject Eigenaar 

T2. Stellen diagnose De patiënt heeft een 

duidelijk diagnose te horen 

gekregen 

Diagnose Coördinerend 

specialist 

(de uitvoerende partij is 

altijd de eigenaar) 

T2.1 Aanleveren 1e 

diagnose patiënt 

De huisarts levert zijn 1e 

diagnose richting de 

1e diagnose  Huisarts 
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specialist zodat hij daarmee 

verder kan 

T2.2 Aanleveren 

onderzoeksresultaat 

Omdat het om een serieus 

probleem gaat, is het 

denkbaar dat er een tweede 

specialist extra onderzoeken 

verricht. Hij levert zijn 

onderzoeksresultaten aan bij 

de eerste specialist.  

Onderzoeksresultaat Specialist 

 

Stel dat de patiënt voor alle zekerheid om een second opinion vraagt, waardoor een tweede specialist 

nodig is om onderzoeken uit te voeren. Dit is typisch een voorbeeld van een onvoorspelbare transactie. 

Het plaatje op de volgende pagina illustreert deze situatie: 

 

 

 

 



Pronto/DEMO – Casemanagement  
 

 

         

Ervoor Erna 



Pronto/DEMO – Casemanagement  
 

De situatie ervoor laat zien dat er een mogelijke onvoorspelbare transactie op kan treden, wat 

voorlopig gedefinieerd wordt als Tx. De situatie erna laat zien welke transactie dit is, het gaat om 

"T2.3 Aanleveren 2e onderzoeksresultaten" door een tweede specialist. Deze illustratie laat zien dat 

het binnen Pronto/DEMO goed mogelijk is om onvoorspelbare transacties toe te voegen tijdens run-

time fase.  

5.5.4 Voorbeeldcase (BAM) 
 

De transactie "T2. Stellen diagnose" kan verder uitgewerkt worden in een Businessactiemodel (BAM), 

zie hieronder: 
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De inhoud van de diverse lees- en schrijfacties wordt opgenomen in het onderstaand tabel:  

Actie Business object CRUD 

(Create, Read, Update, Delete) 

Inhoud 

1 Case dossier C,R,U NAW-gegevens,  

1e diagnose, 

onderzoeksresultaten 

2 Patiënten dossier R, U? NAW-gegevens, BSN-

nr, Verzekeringsnr, 

Medische historie 

 

Dezelfde exercitie kan gedaan worden voor de andere transacties.  

Als duidelijk wordt dat Jan darmkanker heeft, geopereerd moet worden waarvoor een chirurg nodig is, 

dan ziet het KIM model er als volgt uit:  

 

Als het op gegeven moment duidelijk wordt dat Jan niet voor zichzelf kan zorgen en een 

wijkverpleegkundige en thuiszorg aanhaken, ziet het KIM er als volgt uit: 
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Wanneer men de behoefte voelt om een casemanager aan te laten haken om de zaken beter te laten 

lopen voor de patiënt, dan ziet het plaatje er weer uit als getoond in het begin van deze paragraaf.  

 

Voor nu is ervoor gekozen om van de transacties T3 t/m T6 niet de PIM en BAM uit te werken omdat 

deze vergelijkbaar zijn met de andere uitgewerkte transacties.  
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5.5.5 Conclusie voorbeeldcase (onvoorspelbaar) 
 

In de vorige paragraven is een typisch onvoorspelbaar proces (transactie T2) uitgewerkt met de 

concepten van Pronto/DEMO inclusief de toevoeging met de basisprincipes van CMMN. Hieronder 

een opsomming van de conclusies:  

- De declaratieve benadering, waarbij wordt gekeken wat er aan de hand is i.p.v. hoe iets moet 

gebeuren, is goed toe te passen binnen deze case. Zo is bij de start van de case vastgesteld dat 

er een cliënt ziek is en behandeling nodig heeft. Hoe deze behandeling ingevuld wordt, is dan 

de volgende stap (imperatief).  

- Het toepassen van design-time en run-time methode van CMMN binnen Pronto/DEMO om 

transacties te modelleren blijkt positief te werken. De combinatie van de afspraken principe 

van Pronto/DEMO en het toevoegen van willekeurige taken aan het model is krachtig. Bij de 

uiteindelijke implementatie moet de database zo ingericht zijn dat het makkelijk om kan gaan 

met de willekeurige taken.  

- Het is belangrijk om een casedossier te hebben zodat de case specifieke zaken daarin 

vastgelegd kunnen worden. Om het patiënten dossier up-to-date te houden dient na verloop 

van tijd de inhoud van dit casedossier naar het patiënten dossier gekopieerd te worden.  

- Kortom, het is goed mogelijk om CMMN principes toe te voegen aan Pronto/DEMO. Dit 

zorgt ervoor dat ook tijdens run-time wijzigingen mogelijk zijn.  
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6. Conclusie 

 

Het doel van dit onderzoek is om de samenhang alsmede de implicaties van de modelleermethodieken 

van CMMN op Pronto/DEMO te onderzoeken. De implicaties zijn onderzocht door middel van het 

toevoegen van drie basiselementen uit CMMN aan Pronto/DEMO en deze uit te werken m.b.v. een 

voorbeeldcase; dynamisch element (design-time vs run-time), het gebruik van discretionary oftewel 

willekeurige transacties en het gebruik van de declaratieve benadering. Hiermee onderzoekt deze 

studie in hoe verre de concepten van Pronto/DEMO bruikbaar zijn om toe te passen binnen 

casemanagement. De verwachting is dat de combinatie van de basisconcepten van casemanagement en 

Pronto/DEMO ervoor zorgt dat Pronto/DEMO goed bruikbaar is om cases uit te werken binnen 

casemanagement.  

 

In hoofdstuk 1 was de volgende hoofdvraag gedefinieerd: 

 

“Wat zijn de relaties tussen de concepten van Pronto/DEMO en Casemanagement en welke 

implicaties heeft het gebruik van de concepten van Pronto/DEMO voor Casemanagement?” 

 

En de volgende deelvragen: 

 

1. "Wat is casemanagement en hoe wordt dat toegepast?" 

2. "Wat is Pronto/DEMO en hoe wordt het toegepast?" 

3. "Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Pronto/DEMO en Casemanagement / CMMN?"  

4. Hoe zijn Pronto/DEMO concepten toe te passen in Casemanagement context (m.b.v. een casus)? 

 

De hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van de onderzoeksresultaten van het vorig hoofdstuk.  

Dit laat zien dat de declaratieve benadering goed aansluit bij deze case. Eerst wordt er gekeken wat er 

aan de hand is en in hoofdlijnen vastgelegd. Vervolgens worden er stappen ondernomen om te bepalen 

hoe dit moet gebeuren. Dit wordt de imperatieve benadering genoemd. Door Pronto/DEMO en 

casemanagement met elkaar te verbinden wordt er een combinatie gecreëerd van declaratieve en 

imperatieve benadering. Zo is bij de start van de case vastgesteld dat er een cliënt ziek is en 

behandeling nodig heeft. Pas daarna is bepaald en uitgewerkt hoe deze behandeling ingevuld wordt.  

Het toepassen van design-time en run-time methode van CMMN binnen Pronto/DEMO om transacties 

te modelleren heeft positief gewerkt. De combinatie van de afspraken principe van Pronto/DEMO en 

het toevoegen van willekeurige taken aan het model is krachtig. Alleen moet er bij een uiteindelijke 

implementatie de database zo ingericht zijn dat het makkelijk om kan gaan met de willekeurige taken. 

Binnen casemanagement is er vaak sprake van een casedossier waarin de case specifieke zaken 
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vastgelegd kunnen worden. De gegevens van het casedossier moeten dan wel overgezet worden naar 

het patiënten dossier zodat deze up-to-date blijft.  

 

Het onderstaand tabel geeft een overzicht van de verschillende methodieken met een aantal 

kenmerken.  

 

 Pronto/DEMO CMMN BPMN CasePronto 

Structuur 4 3 4 4 

Flexibiliteit 3 5 3 5 

Eigenaarschap / 

verantwoordelijkheid 

5 3 3 5 

Commitment / 

afspraken 

5 3 3 5 

Klant focus 5 3 3 5 

Totaal 22 17 16 24 

 

 

 

 

 

Door dit onderzoek te doen, worden de eerste stappen gezet voor een nieuw methodiek, wat we 

CasePronto kunnen noemen waarbij de basisprincipes van Pronto/DEMO en casemanagement worden 

gecombineerd. Daarom is dit ook in het tabel opgenomen.  

 

De belangrijkste conclusie van dit tabel is dat CasePronto uitermate geschikt is om cases uit te werken. 

Hierbij wordt het beste van beide werelden gecombineerd. Daarom heeft dit methodiek de hoogste 

cijfer.  

 

  

Legenda: 
 

1 = Heel laag 

2 = Laag 

3 = Gemiddeld 

4 = Hoog 

5 = Heel hoog 
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6.1 Toekomstig onderzoek 
 

Met dit onderzoek zijn de eerste stappen gezet richting het ontstaan van een nieuw methodiek, 

namelijk CasePronto. Dit kan in een vervolgonderzoek verder uitgewerkt worden. In het huidig 

onderzoek zijn de basisprincipes van casemanagement toegevoegd aan Pronto/DEMO, maar het 

omgekeerde is niet gedaan. Wat gebeurt er als de basisprincipes van Pronto/DEMO toegevoegd wordt 

aan casemanagement? Dat betekent het uitwerken van een soortgelijke case, maar dan vanuit CMMN. 

Daarbij is het aan te raden om dit onderzoek in bijv. een echte ziekenhuis te doen.  

Ook dient er gekeken te worden welke tooling het beste past bij het vastleggen van de 

modellen van CasePronto.  
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Bijlage I Casebeschrijving 

 

Jan is een 58 jarige man. Hij is getrouwd met Linda, samen hebben ze drie kinderen waarvan er nog 

een thuis woont. Jan is politieagent. In zijn vrije tijd klust hij veel aan zijn motor, maakt tourtochtjes 

en verder doet hij eens in de week vrijwilligerswerk (hij rijdt een busje voor een bejaardentehuis, 

waarbij hij bewoners naar activiteiten buiten de deur brengt). 

 

Deze activiteiten heeft hij echter 5 maanden geleden noodgedwongen op een lager pitje moeten zetten. 

Hij kreeg last van spijsverteringsklachten en viel in korte tijd veel af. Hij ging naar de huisarts voor 

een behandeling. Na de eerste behandeling stuurde de huisarts Jan door naar de specialist. Na een 

reeks onderzoeken en vervolgonderzoeken blijkt dat Jan darmkanker heeft en dat behandeling niet 

meer mogelijk is. 

 

Er wordt een stoma geplaatst. Jan heeft uitleg hierover gehad en wekelijks komt de thuiszorg langs 

voor verzorging. De huisarts is sinds ontslag uit het ziekenhuis een aantal maal op huisbezoek 

geweest. De thuiszorgmedewerkers merken dat Jan en Linda beiden anders met het slechte nieuws 

omgaan. Linda lijkt soms erg afwezig en kan instructies van de thuiszorg maar moeilijk onthouden. Ze 

heeft veel moeite met verwerking van het bericht. Zij wil er wel over praten, maar Jan wil liever 

genieten van de komende tijd en zo min mogelijk denken aan wat er komen gaat. Hun thuiswonende 

zoon van 14 zit veel op zijn kamer, de thuiszorg ziet hem bijna nooit. Jan en Linda maken zich zorgen 

over hun zoon. Bovendien heeft Linda last van reuma, waardoor ze Jan moeilijk kan begeleiden in 

ADL-taken die hij zelf steeds minder goed zelfstandig kan uitvoeren. De thuiszorgmedewerkers 

proberen Linda en Jan zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden, maar maken zich zorgen.  

De wijkverpleegkundige wil graag een casemanager inschakelen en bespreekt dit met Linda en Jan. Ze 

willen er over nadenken. Een week later komt de wijkverpleegkundige terug op het gesprek. Linda en 

Jan staan open voor een kennismaking. Drie dagen later komt de casemanager op bezoek. De oudste 

dochter van Linda en Jan, Tine, is op bezoek en wil ook graag bij het kennismakingsgesprek aanwezig 

zijn. 

Tijdens een kop koffie stelt de casemanager zich voor en vraagt aan Jan, Linda en Tine hoe zij de 

afgelopen tijd ervaren hebben. Alle drie doen ze hun verhaal en alle drie hebben ze hun eigen zorgen 

over de komende periode. De casemanager zorgt dat ieder zijn/haar verhaal kan doen, stelt vragen en 

vraagt soms ook wederzijds feedback. Nadat de casemanager alle drie de verhalen gehoord heeft geeft 

ze aan wat de familie desgewenst van haar kan verwachten. Ze geeft aan dat ze begrip heeft voor Jan, 

dat hij liever niet teveel informatie krijgt over wat wel en niet kan gebeuren. Ook geeft ze aan dat het 

voor Linda en Tine moeilijk is om niet te weten wat komen gaat. Ze wil graag met de familie bekijken 

hoe ze een balans kunnen vinden tussen enerzijds informeren en tegelijk 'afwachten op wat zich 
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aandient'. Ze stelt voor om een nieuwe afspraak te maken voor over twee weken. Ze vraagt of het goed 

is dat ze contact opneemt met de huisarts en wijkverpleegkundige om hen te informeren dat het 

gesprek heeft plaatsgevonden en om te laten weten dat er een vervolgafspraak is. Jan geeft 

toestemming en een vervolgafspraak wordt gemaakt. De casemanager maakt verder een aantekening in 

het dossier van de thuiszorg. Het kennismakingsgesprek duurt al met al 75 minuten. 

Bij de volgende afspraak zijn alleen Jan en Linda aanwezig. De situatie met betrekking tot de ziekte 

van Jan is in de tussentijd niet veranderd. Wel hebben ze bezoek gehad van de huisarts en naar 

aanleiding van het bezoek van de casemanager hebben zij met hem overleg gehad over hun 

informatiebehoefte. Ze vertelden dat ze het makkelijker vonden om hun eigen mening en voorkeur 

hierover aan te geven, nu zij het gesprek met de casemanager gehad hadden. Ze zijn blij dat ze 

hierover met de huisarts hebben gesproken. 

De casemanager komt terug op enkele dingen die Linda in het eerste gesprek naar voren bracht. De 

casemanager had de indruk dat Linda weinig mensen in haar omgeving heeft met wie ze kan praten 

over wat haar bezig houdt, terwijl ze daar wel behoefte aan lijkt te hebben. Ze vraagt eerst aan Linda 

of ze hobby's heeft en of ze nog aan leuke dingen toekomt nu haar man ziek is. Linda vertelt dat ze tot 

een paar jaar geleden bij een kerkkoor zong maar dat ze daar na een verhuizing naar de andere kant 

van de stad mee opgehouden is. Ze was altijd van plan geweest om opnieuw bij een koor te gaan 

zingen maar dat is er nog niet van gekomen. Ze ziet er tegen op om aan iets nieuws te beginnen en 

bovendien heeft ze bij tijden erg veel pijn van haar reuma. Ook drukken zorgen over haar jongste zoon 

op Linda. De casemanager vraagt verder naar sociale contacten. Er komen regelmatig vrienden van de 

motorclub langs voor Jan en soms een oud collega van Jan. Linda heeft af en toe contact met een 

vriendin die ze nog kent van het kerkkoor en ze heeft een zus met wie ze wel eens koffie drinkt. De 

casemanager vraagt dan of er mensen in hun omgeving zijn met wie zij kunnen praten over wat hen 

bezig houdt en of zij zich gesteund voelen door hun omgeving. Jan is tevreden over de sociale 

contacten, hij kan het goed vinden met zijn motorvrienden en collega's. Linda vindt het moeilijk om 

met anderen te praten over Jan, haar zoon en haar reuma, ze wil niet teveel 'klagen' zoals ze zegt. 

De casemanager geeft Jan en Linda tips en adviezen over hoe ze eventueel een gesprek met hun zoon 

kunnen voeren over Jans ziekte en waar ze verdere informatie en ondersteuning kunnen krijgen. 

Verder geeft de casemanager een folder van een inloophuis voor patiënten en naasten. Daar worden 

niet alleen informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen georganiseerd, maar ook ontspannende 

activiteiten waar Linda misschien aan deel wil nemen. De gezondheid van Jan is stabiel en zodanig 

goed dat Linda wel op pad kan. Daarnaast stelt Jan voor dat een van zijn vrienden misschien wel op 

bezoek wil komen op het moment dat Linda ergens naar toe wil, als zij dat fijner vindt. Het gesprek 

duurt zo'n 50 minuten en de casemanager sluit af met het maken van een vervolgafspraak na twee 

weken. 

Op deze manier loopt het contact tussen de casemanager en Linda en Jan door. Tijdens de gesprekken 

komen ook wensen t.a.v. de laatste levensfase aan de orde, zowel met betrekking tot zorg als met 
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betrekking tot het naderend afscheid van Jan. De casemanager biedt een luisterend oor, vraagt door, 

geeft informatie, en waar nodig stemt ze wensen af tussen Linda en Jan.  

 

Behandeling 

 

Dan belt Linda om een afspraak af te zeggen. Het gaat onverwachts snel bergafwaarts met Jan. Hij ligt 

bijna continue op bed, heeft veel pijn en last van misselijkheid. De medicatie werkt niet voldoende en 

geeft veel bijwerkingen. De huisarts is de dag ervoor op bezoek geweest en heeft beloofd die middag 

opnieuw langs te komen. Linda is ten einde raad. De casemanager stelt voor dat ze contact opneemt 

met de huisarts om te kijken of ze iets kan doen. Linda gaat akkoord. De casemanager spreekt het 

probleem door met de huisarts en vervolgens met de arts van het consultatieteam. Een aanpassing van 

de medicatie blijkt mogelijk en de arts van het consultatieteam geeft adviezen hierover. 

De casemanager doet een stap terug en houdt telefonisch een vinger aan de pols. Waar nodig 

ondersteunt ze, geeft ze informatie en verheldert ze vragen zodat Linda die beter met de huisarts kan 

bespreken. De situatie van Jan verslechtert verder en symptomen zijn steeds moeilijker te bestrijden. 

Uiteindelijk wordt besloten tot palliatieve sedatie. In het bijzijn van zijn vrouw en drie kinderen wordt 

Jan gesedeerd en een dag later overlijdt hij. 
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arts 
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Bijlage II Afkortingen 
 

Afkorting Betekenis 

Pronto Proces Ontology 

DEMO Design & Engineering Methodology for Organizations 

KIM Klantinteractiemodel 

PIM Procesinteractiemodel 

BAM Businessactiemodel 

CMMN Case Management Model and Notation 

BPM Business Process Management 

APA American Psychological Association 

  

  

 

 


