
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:         12 oktober 2018 

Ons contactpersoon:   Monique Bergsma 

Onderwerp:     Deelnemersovereenkomst Knowledge broker netwerk CVA 2019 

 

 

Ondergetekenden verklaren hierbij deel te nemen aan het Knowledge broker netwerk  CVA 2019 

 

In het Knowledge broker netwerk werken organisaties betrokken bij de revalidatie van patiënten met een 

CVA samen aan het verbeteren van de CVA-zorg door het inzetten van Knowledge brokers. Een Knowledge 

broker is een initiatiefrijke therapeut of verpleegkundige; de bruggenbouwers tussen wetenschap en praktijk. 

Het Kennisnetwerk CVA NL (KNCN) kiest, in overleg met het Knowledge broker-netwerk, thema’s gebaseerd 

op aanbevelingen uit de richtlijnen die de focus van implementatie zijn. Rondom die thema’s worden door 

het KNCN innovaties verzameld. De organisaties bepalen vervolgens zelf wat ze precies in hun eigen 

instelling gaan implementeren. Knowledge brokers genereren in hun instelling meer aandacht voor werken 

volgens evidence based richtlijnen. De Knowledge broker vertaalt wetenschappelijke kennis op een 

dusdanige manier, dat die kennis gebruikt kan worden in de praktijk. 

 

Voor 2019 zijn de volgende thema’s gekozen: 

• Richtlijn herseninfarct en hersenbloeding (2017), m.n. hoofdstuk 10 

• Samenwerking in de keten: m.n. overdracht naar de 1e lijn en daarbij de samenwerking met NAH zorg 

 
Taken van de Knowledge broker  

De Knowledge broker vult zijn rol flexibel in naar wat nodig is om onderzoeksresultaten en aanbevelingen 

uit de behandelrichtlijnen in zijn of haar team en organisatie in te voeren. In grote lijnen zijn de 

werkzaamheden:  

• De Knowledge broker bekijkt de huidige situatie in de eigen organisatie. Op basis van de analyse van 

de huidige situatie kiest het management, in samenspraak met de Knowledge brokers, het 

behandelteam en (bij voorkeur ook) de ketenpartner voor concrete verbeterdoelstellingen en resultaten 

die ze beogen.  
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• De Knowledge brokers maken een projectplan om deze verbeterdoelstellingen te kunnen realiseren en 

coördineren de uitvoering daarvan in de eigen organisatie. Ze voeren een probleemanalyse uit en doen 

een nul- en effectmeting. Ze brengen de belemmerende en bevorderende factoren, de organisatie van 

de zorg, de gebruikers en doelgroepen in kaart.  

• Nadat het project is afgerond houden de Knowledge brokers vinger aan de pols. Borging, evaluatie en 

op basis daarvan bijstellen van de nieuwe werkwijze horen ook bij de taken van de Knowledge broker. 

• De Knowledge brokers ontmoeten elkaar 2 keer per jaar tijdens (regionale) bijeenkomsten waarop ze 

producten, kennis en ervaringen delen. Op het jaarlijkse symposium van KNCN horen ze over nieuwe 

ontwikkelingen en presenteren ze hun projectresultaten middels een poster aan de rest van het land. 

• De Knowledge broker netwerkt met de artsen, managers, teamleden en collega’s van andere 

instellingen om het evidence based werken aan te jagen, maar ook om op de hoogte te zijn van 

ontwikkelingen, innovaties en verwachtingen, beleid en visie. Hij zorgt dat zijn kennis van 

neurorevalidatie actueel blijft en deelt zijn ervaring en kennis waar nodig of gevraagd met anderen van 

het netwerk.  

 

Ondersteuning vanuit het Kennisnetwerk CVA NL  

KNCN stimuleert de uitwisseling van producten, leerervaringen en kennis tussen de deelnemende 

organisaties en biedt structuur voor uitvoer van verbeterprojecten. Dit gebeurt door middel van het 

organiseren van twee (regionale) geaccrediteerde netwerkbijeenkomsten onder begeleiding van 

professionele begeleiders die ook waar gevraagd individuele ondersteuning bieden bij de uitvoer van de 

implementatie van het project. Binnen het Knowledge broker netwerk worden de concrete 

verbeterdoelstellingen volgens een projectmatige opzet gerealiseerd. Elke nieuwe Knowledge broker krijgt 

daartoe een geaccrediteerde scholing in het projectmatig werken. Thema’s in deze scholing zijn: 

• Opstellen van een projectplan a.d.h.v. een format 

• Formuleren van doelstelling en resultaten 

• Meten van verbetering 

• Opzetten van activiteiten en planning 

• Borgen van de resultaten 

De Knowledge broker krijgt onbeperkt toegang tot de kennisbank. In deze Kennisbank staan tools die 

ontwikkeld zijn door andere Knowledge brokers. Onder tools wordt verstaan: projectplannen, 

werkafspraken, afspraken over zorgpad, etc. Deze innovaties van zorg zijn elders al succesvol ingevoerd 

en/of waar wetenschappelijk bewijs voor is dat ze werkzaam zijn. Op een besloten deel van de website 

www.kennisnetwerkcva.nl worden praktische producten en kennis en ervaring gedeeld m.b.t. deze 

innovaties en kan men via een forum met elkaar communiceren.  

 

http://www.kennisnetwerkcva.nl/


 

Bijdrage van de deelnemende organisatie / management  

De deelnemende organisatie zegt toe de Knowledge brokers te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken 

en te faciliteren daar waar nodig. Dit houdt in: 

• Commitment om relevante kwaliteitsstandaarden zoals bijvoorbeeld de richtlijn Herseninfarct en 

Hersenbloeding (2017) in te voeren in uw organisaties; 

• Het vrijstellen van een projectteam met 2 of 3 Knowledge brokers (waarvan in ieder geval een 

verpleegkundige) voor elk 2 uur per week per Knowledge broker. Indien er 2 Knowledge brokers worden 

aangesteld kost dat de instelling dus 4 uur per week, indien er 3 worden aangesteld 6 uur per week; 

• Het laten deelnemen van deze professionals aan 2 regionale netwerkontmoetingen en het symposium 

georganiseerd door KNCN; 

• Mogelijk een netwerkbijeenkomst op uw locatie facilitairen (vergaderruimte beschikbaar stellen, catering 

verzorgen); 

• Het laten deelnemen van nieuwe Knowledge brokers aan de scholing Projectmatig werken voor 

Knowledge brokers; 

• De resultaten en producten te delen met andere organisaties, o.a. tijdens de netwerkdagen en het 

landelijke symposium, maar ook door bereid te zijn om Knowledge brokers die geïnteresseerd zijn in uw 

resultaat te woord te staan en te ontvangen. 

 

Knowledge broker netwerk onderdeel van kwaliteitscyclus 

KNCN streeft ernaar het Knowledge brokers netwerk onderdeel te laten zijn van de kwaliteitscyclus in een 

CVA zorgketen. De instellingen die deelnemen aan het Knowledge broker netwerk zijn onderdeel van een 

regionale CVA Zorgketen.  

 

Deelnemersbijdrage Knowledge brokersnetwerk 

Voor deelname aan het Knowledge broker netwerk CVA wordt de volgende  financiële bijdrage gevraagd: 

• € 1.995 euro per instelling/duo voor ondersteuning vanuit KNCN. 

• € 590,-- voor de scholing van een nieuwe Knowledge broker 

• Korting op deelname aan het symposium door een Knowledge broker 

 

 

Dhr. dr. George Beusmans, voorzitter bestuur  

Kennisnetwerk CVA NL 
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STUUR DE INGEVULDE VERKLARING VÓÓR 15 DECEMBER 2018 NAAR KB@KENNISNETWERKCVA.NL  

ONDER VERMELDING VAN ‘DEELNAME KNOWLEDGE BROKER NETWERK 2019’.  
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