
 

 

Verslag Ketencoördinatorendag 12 maart 2018 

 

Locatie: BCN, Catharijnesingel Utrecht 

Aanwezig: 40 deelnemers 

Twitter: @KNCVANL 

 

Inleiding 

Helene Voogdt, directeur van het Kennisnetwerk CVA Nederland geeft de ontwikkelingen die het 

Kennisnetwerk CVA Nederland doormaakt weer: 

•  Er zijn 55 CVA zorgketens lid van het Kennisnetwerk CVA, dat is 90% van de ketens die er zijn.  

• Per 1 mei verhuist het bureau van het Kennisnetwerk CVA naar het verzamelgebouw Oudlaen 4 

aan de Oudlaan in Utrecht.  Hierin zitten ook de koepels van ziekenhuizen, Revalidatie Nederland, 

Vereniging van Revalidatieartsen, Actiz etc. Reden: betere bereikbaarheid en zichtbaarheid en 

besparing van vergader-/reiskosten. 

• De vraag van ketencoördinatoren om weer benchmarkinformatie met elkaar te delen heeft het 

Kennisnetwerk CVA besproken met de kwaliteitscommissie van de vereniging van neurologen die 

gaan over de DASA (nieuwe naam voor CVAB). Het blijkt dat er voor de DASA per ziekenhuis een 

neuroloog het aanspreekpunt is. Benchmarkresultaten 2017 zijn geleverd aan de ziekenhuizen. 

Het Kennisnetwerk CVA NL zal verder geen bemoeienis hebben met de (resultaten van de) DASA.  

Wel zal er gewerkt worden aan een overzicht van betrokken neurologen en daaraan gekoppeld de 

ketencoördinator zodat ‘men’ elkaar kan vinden. En samenwerking op verbeteractiviteiten wordt 

nog nader besproken. 

• Het bestuur heeft besloten om de verbinding met het NAH veld verder vorm te geven omdat 

verschillende ketens en netwerken CVA en NAH regionale verbinding zoeken. Aanpassing van de 

statuten zijn niet noodzakelijk. 

• Er zijn gesprekken over een Alliantie Hersenletsel in oprichting gaande (een initiatief van de 

Hersenstichting). Het Kennisnetwerk CVA Nederland is daarin gesprekspartner. 

• Het Kennisnetwerk CVA Nederland zit aan tafel in het project van Parkinsonnet die van het 

ministerie van VWS de opdracht heeft gekregen om de meerwaarde te bepalen van een landelijk 

zorgnetwerk  en kwaliteitscriteria te ontwikkelen die een landelijk netwerk kan stellen aan leden. 

• Het Kennisnetwerk CVA Nederland is in gesprek met scholingsinstituten (zoals het NPI), met 

zorgverzekeraars en met beroepsverenigingen. Doel daarin is verkennen waar we elkaar kunnen 

versterken. 



• Vanaf de zomer zullen de resultaten van het project Samen beslissen geborgd worden via het 

Kennisnetwerk CVA NL.  

• Het Knowledge broker netwerk kent voor 2018 125 deelnemers verdeeld over 51 instellingen. 

• Overzicht financiën Kennisnetwerk CVA Nederland (2017) 

Inkomsten: 6/10   Activiteiten en projecten, 3/10 Reserves, 1/10  Deelnemers bijdragen.  

Uitgaven:  Inzet bureau (o.a. kennis, contacten, symposium, werkgroepen, projectplannen, 

bestellingen, lobby)  Materiële kosten (vergaderkosten, drukwerk, bureau, vacatiegelden, 

reiskosten, website) Activiteiten/projecten (ketenvisitatie, Knowledge broker netwerk, Thuis na 

CVA, Samen beslissen) 

 

Kenniscarrousel 

In de Kenniscarrousel hebben de deelnemers feedback gegeven over een aantal 

ontwikkelonderwerpen en tips uitgewisseld. Met deze input gaat het Kennisnetwerk CVA Nederland 

verder aan de slag en zullen we in de volgende bijeenkomst hierop terugkomen. De volgende 

onderwerpen zijn aan bod gekomen: 

1. Nieuwe website (juli 2018) 

De eerste opzet van de nieuwe website is besproken en er zijn een paar vragen gesteld om de 

volgende ontwikkelfase goed vorm te kunnen geven. 

2. Wat vragen bestuur, stuurgroep en werkgever aan de ketencoördinator? 

Up-to- date zijn wat betreft de ontwikkelingen in het veld, de vertaalslag kunnen maken voor de 

keten, kennis hebben, de keten kunnen promoten, kunnen verbinden en regisseren. De werkgroep 

Ketencoordinatoren gaat zich buigen over de verschillende antwoorden die deze vraagstukken 

vragen. Wordt vervolgd. 

3. Welke regio’s hebben al verbinding met de activiteiten die op het gebied van NAH worden 

ontplooit en welke verbindingen zijn er? 

Ongeveer  73% van de ketens die tijdens de ketencoördinatorendag gesproken hebben, heeft 

minimaal 1 gezamenlijke activiteit met het regionale NAH netwerk. Dat kan variëren van een 

gezamenlijke nieuwsbrief tot het ontwikkelen van betere afspraken in de chronische fase. Er is een 

overzicht van coördinatoren hersenletselteams. Nagegaan wordt of dit overzicht up-to-date is en 

nagestuurd kan worden aan de ketencoordinatoren.  Meer informatie is te vinden op de website van 

de hersenletselteams. Daarnaast zijn ook veel tools om een NAH keten vorm te geven, weergegeven 

in de toolbox op www.zorgstandaardnah.nl Het Kennisnetwerk CVA Nederland onderzoekt op welke 

manier de informatie die al is ontwikkeld ontsloten kan worden via de Kennisbank en welke 

activiteiten gezamenlijk op gepakt kunnen worden. 

4. Welke verbinding zijn wenselijk tussen knowledge brokers die verbeterprojecten organiseren en 

ketens waar hun organisatie deel van uit maakt? 

In 23 ketens zijn in totaal 125 knowledge brokers verdeeld over 51 instellingen actief. Invulling tussen 

de knowledge broker verbeterprojecten en de ketens waar zij deel van uit maken is divers. Deelname 

van instellingen aan het netwerk wordt in sommige ketens vanuit het ketennetwerk betaald en is een 

vast onderdeel op de regionale agenda. In andere ketens vindt er geen uitwisseling plaats tussen de 

verbeterprojecten die knowledge brokers ontwikkelen en de ketenpartners. Wens is dat 

ketencoördinatoren meer gaan helpen om dit beter vorm te geven. Uitdaging hierin is dat het veelal 

projecten instellingsgericht zijn en niet zozeer op de keten. Om er een ketenproject van te kunnen 

maken, is commitment nodig om een project dat door eens instelling wordt ontwikkeld te 

http://www.hersenletselteams.nl/
https://www.zorgstandaardnah.nl/implementatie_volwassenen/toolbox?toolid=10
http://www.zorgstandaardnah.nl/


implementeren in de keten. Dat vraagt van de ketencoordinator om dit commitment aan te sturen. 

Het Kennisnetwerk CVA Nederland ontwikkelt een plan om de ketencoordinator hierin te 

ondersteunen. 

5. Thuis na een CVA/TIA: wat heb je nodig om de zorg in de chronische fase goed vorm te geven? 

Verzocht is om de tools die ontwikkeld zijn om dit onderwerp goed op de kaart te zetten van de 

ketenpartners mee te sturen met dit verslag. 

 

Workshop Positionering van de Ketencoordinator, hoe ben je zichtbaar? 

Ignas Jansen, Hogeschool Arnhem Nijmegen 

De zorg is in verandering. Er is een kanteling gaande, een paradigma shift. Om daarin te kunnen 

opereren is briljant leiderschap nodig. Ook van de ketencoördinator!   

Zie meegestuurd verslag in de bijlage. 

 

Tot slot: 

De ketencoordinatoren die  een certificaat willen ontvangen voor hun deelname aan de 

ketencoördinatorendag en eventuele werkgroepen van het Kennisnetwerk CVA Nederland waar zij 

deel van uit maken, kunnen dat melden via info@kennisnetwerkcva.nl  

 

Volgende ketencoördinatorendag is op maandag 8 oktober 2018 aan de Oudlaan 4 Utrecht. 
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