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Stichting Kennisnetwerk CVA NL

Deelnemers aan het landelijk netwerk
CVA zorgketens: 49 (90%)

Werkgroepen Projectgroepen

Landelijk bureau 
(ca 2 fte)

Raad van AdviesBestuur

Knowledge 
broker netwerk

leernetwerk  kennisdeling  instrumenten  scholing  kwaliteit in beeld  verbetertrajecten



Kennisnetwerk CVA Nederland

• Leernetwerk regionale zorgketens CVA/NAH: zelfevaluatie

• Leernetwerk ‘Knowledge broker netwerk’: evaluatie

• Kennisbank, nieuws en forum op www.kennisnetwerkcva.nl

• Verdiepende scholing: Positief motiveren

• Symposium 29 november: de kracht van leren! 

http://www.kennisnetwerkcva.nl/


Activiteiten 2020

• Werkgroepen ter ondersteuning van het sturen en borgen van de keten in het 
algemeen, gericht op zorg in de chronische/participatiefase en de werkgroep 
opleiding en scholing benutten 

• Projectgroep: aansluiting 1e lijn aan de regionale keten, KNGF, NVLF, WAR RN 
doen mee

• Zorgstandaard CVA/TIA herzien inclusief overlappingen met zorgstandaard THL in 
kaart brengen: implementatie vormgeven

• ‘Kwaliteit van zorg’ doorontwikkelen: vervolg op zelfevaluatie

• CVA Zorgzoeker doorontwikkelen

• Verkennen samenwerking KNCN met Universitaire centra

• Organiseren symposium 2020

• Doorontwikkelen structuur KNCN



• Thea Vliet-Vlieland



1e lijns (deel-)netwerken

Mario Pietersma



De Neurologie-Zorgketen 
Leeuwarden, sinds 1998 
(CVA):

- +/-300.000 inwoners

- Nederlands- en 
Friestalig

- (delen van) 11 
gemeenten

- 1 grote stad (100.000)

- 4 middelgrote 
steden/plaatsen 
(10.000-20.000 per 
plaats)

- +/- 100 grotere en 
kleinere dorpen

- Alle huisartsen 
participeren via MCC 
(>75 praktijken)





Geschoolde neurologie 
wijkverpleegkundigen sinds 2004

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.aardemathuiszorg.nl%2F&psig=AOvVaw0QrJMlhuIaXxMfe5_x6DJ8&ust=1572439941929000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDQurPBweUCFQAAAAAdAAAAABAE


Thuiszorg deelname in keten

• Elke organisatie financiert gehele keten mee

• Deelname aan werkgroepen verplicht

• Scholingscriterium bij start (keteneigen scholing en e-learning)

• Jaarlijks 2 verplichte scholingsmomenten (of vervangende 
opdrachten)



Neurologie 
fysiotherapie 
sinds 2014



Fysiotherapie deelname in keten CVA, 
NAH en MS

• Eigen stuurgroep met als adviseur ketencoördinator 

• Betalen niet rechtstreeks aan keten maar betalen voor deelname aan 
eigen netwerk

• Deelname alleen op persoonlijke titel

• Eisen zijn landelijke scholing en deelname aan eigen 3 
scholingsavonden



Overige disciplines
• Geen afspraken over (bij-) scholingsverplichtingen

• Wel verspreiding adreslijsten op basis van eigen 
inbreng voor: 
• Logopedie 

• Ergotherapie 

• (Neuro-)Psychologie

• Diëtetiek 



Bedankt en …



Muriel 
Koolstra 
voorzitter



Doelstelling

Destijds afstemming fysiotherapeutische zorg binnen de CVA ketens (2e / 3e lijn)

Sinds 2011 uitbreiding naar 1e lijns fysiotherapeuten tbv doorverwijzing vanuit GMC

Vanaf 2016 1e, 2e en 3e lijn samen: 
- Waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg
- Zichtbaarheid en vindbaarheid voor patiënten en naasten, verwijzers en collega’s

Vanaf 2018 professionalisering organisatie
- Bestuur, werkgroep PR, werkgroep Inhoud, Scholing en Kwaliteit
- Contributie, oprichting vereniging, inschrijving KvK



CVA Netwerk Amsterdam



- CVA 

- Destijds CVA ketens

- Uitbreiding NAH?

1e fase - opstarten 

Diagnosegroep Selectie netwerk

partners

-1e, 2e en 3e lijn FT 

- Amsterdam eo

- Affiniteit, actieve bijdrage, 

< 2 jaar scholing

- Statuten en jaarplan

- Bijdrage werkgroepen

- Actieve bijdrage

- Accreditatie mits 3x 

aanwezig

- 5 bijeenkomsten per jaar

- Intervisie, casuïstiek, 

inhoud en richtlijnen

- Werkafspraken en 

producten

- WG Inhoud, scholing en 

kwaliteit iom Bestuur

- Accreditatie KNGF 6 pnt

- Geen bijdrage tot 2019 

- Subsidie 2017 en 2018

- Inkomsten symposium 

- Vanaf 2019 contributie

Scholing Afspraken Financiële

structuur

2e fase - operationeel 

3e fase - onderhoud

Administratie Bijscholing Evaluatie

-Voldoende verwijzingen?

-Ervaringen netwerkpartner

-Ervaringen patiënt

Werkgroep Inhoud, Scholing en 

Kwaliteit

Aantallen patiënten per jaar

- 3 koppig bestuur (Vz, secretaris, penningmeester)

- Werkgroep PR (Website)



Interactie

• Schrijf de knelpunten op een post it en plak deze op de juiste plaats 
op het tafelkleed

• We bespreken de opbrengst en het vervolg


