Casusboek
Unieke beschrijvingen van blinde en slechtziende mensen
met meervoudige bijkomende problematiek

Achtergrond
De Robert Coppes Stichting is gespecialiseerd in het
begeleiden van blinde en slechtziende volwassenen
met meervoudige bijkomende beperkingen, met een
sterk accent op psychiatrische problemen.
Meerdere projecten (Verborgen Schatten, Boessen et
al.; Psyvisnet, Teunissen et al.; Hidden Treasures
Revealed, Van Buijsen et al.; Impactprofielen,
Teunissen et al.) laten keer op keer zien hoe lastig het
is de doelgroep en vooral ook de impact van de
combinatie van problemen op het dagelijkse leven
precies te omschrijven omdat het nauwelijks mogelijk is
die individuele multiproblematiek te generaliseren.
Er is behoefte aan een verzameling van verschillende
casussen die we kunnen inzetten om onze bijzondere
doelgroep een gezicht te geven. De voorbeelden
kunnen ook dienen als illustratie bij de beschrijvingen
die de verschillende projecten opleveren en om andere
belanghebbenden (waaronder zorgfinanciers) bewust te
maken van het bijzondere karakter van deze doelgroep.
Tot slot geeft de verzameling een impressie van de
specialistische expertise die het vereist om met deze
mensen te werken en passende zorg te bieden.
Doel
De verzameling voorbeelden, het casusboek, wordt in
boekvorm gepresenteerd. Digitaal is de publicatie
straks terug te vinden op de website van de Robert
Coppes Stichting (www.robertcoppes.nl) en via het
online netwerk van professionals www.psyvisnet.nl.

Aanpak
•
•
•
•
•
•

Ontwerp stramien casusbeschrijvingen;
Selectie geschikte casuïstiek;
Dossierstudie;
Interviews met betrokkenen uit de
doelgroep;
Interviews met hun hulpverleners;
Schrijven en redigeren.
Duur
Oktober 2018 – maart 2020
Subsidie
Katholieke Stichting voor Blinden en
Slechtzienden (KSBS)
Contact
Annie van den Heuvel,
Projectmedewerker
Afd. Expertise, Innovatie en Kennis
Robert Coppes Stichting
avdheuvel@robertcoppes.nl
Dorien Zwegers,
Gedragswetenschapper
Robert Coppes Stichting
dzwegers@robertcoppes.nl

Het casusboek dient ook als voorbeeldcasuïstiek in de
projecten ‘Hidden Treasures Revealed’ en
‘Impactprofielen’. Deze beschrijvingen worden
daarnaast proactief aangeboden aan collegazorgaanbieders die met cliënten uit dezelfde doelgroep
werken en met wie we onze expertise graag delen.
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