
Najaarsbijeenkomst
Knowledge Brokers
Regio Oost-Brabant

31-10-2019

Linda Paulus en Xandra Manteleers

Tolburg, medisch specialistische revalidatie, Den Bosch



Programma

09.00-09.30uur Inloop Knowledge Brokers

09.30-10.00uur Introductie en Presentatie Kennisnetwerk CVA

10.00-10.30uur Interactief aan de slag – uiteen per setting

10.30-10.45uur Pauze

10.45-12.15uur Cognitieve revalidatie – Sabine van Erp

12.15-13.00uur Lunch

13.00-14.45uur Aan de slag met borging – Saskia Walbeek

14.45-15.00uur Pauze

15.00-15.30uur Interactief aan de slag

15.30-16.30uur Vroeg Intensieve Neurorevalidatie – Amanda van Doremalen
en Mischa van Rooij

16.30-17.00uur Afsluiting van de dag



Doel van vandaag

• Kennisoverdracht tussen setting

• Inhoudelijke verdieping ‘cognitieve revalidatie’

• Leren van elkaars projecten door aan de slag te gaan met borging

• Inhoudelijke verdieping ‘vroeg intensieve neurorevalidatie’



Projectplannen 2019

• Concept projectplan

• Feedbackronde

• Definitieve projectplannen



Mededelingen



Kennisnetwerk CVA 
Nederland

Verbeteren van de 

multidisciplinaire transmurale CVA zorg in de 

regionale netwerken 

d.m.v. aangesloten CVA zorgketens

@KNCVANL

Kennisnetwerk CVA Nederland



Kennisnetwerk CVA Nederland

• Evaluatie Knowledge broker netwerk

• Rapportage zelfevaluatie regionale zorgketens

• Kennisbank Knowledge brokers en forum op 
www.kennisnetwerkcva.nl

• Verdiepende scholing, start 4 november 2019: Positief motiveren

• Symposium 29 november: de kracht van leren! Met knowledge broker 
meet up
• Leer een vlog over je project maken in 30 minuten!

• Stuur je poster in tot uiterlijk maandagochtend 4 november 12 uur!

http://www.kennisnetwerkcva.nl/


Knowledge broker netwerk 2020

• Deelnemersovereenkomsten 2020 zijn verstuurd

• START 1 januari 2020

• Scholing nieuwe knowledge brokers: 
▪ 1e scholingsdag: 15 januari 2020 of 10 februari 2020
▪ 2e scholingsdag: 6 februari 2020 of 10 maart 2020

• Thema 2020:
▪ Inhoud van richtlijn herseninfarct en hersenbloeding (2017): hoofdstuk 10                                   

-> regie en controle patiënt/cliënt resulteert in een gemotiveerde zorgvrager

▪ Samenwerking in de keten: overdracht in de keten (naar 1e lijn, triage, samenwerking met 
NAH, etc.)

• Vragenlijst: hoe maak je tijd vrij?



• Houd de nieuwsbrief in de gaten

• Stuur de definitieve projectplannen op

• Benut de innovaties op de website 

SUCCES!



Effectmeting

• Waarom meten?

• Wat is een nulmeting? 

• Wat is een effectmeting?

• Hoe ga je meten?

Wat wil je meten? Concretiseer.

Meetinstrumenten:
➢Kwantitatief
➢Kwalitatief



Criteria meetinstument

✓ Geschiktheid voor de onderzoekspopulatie

✓ Validiteit

✓ Betrouwbaarheid

✓ Praktische toepasbaarheid



Tips

✓ De voorkeur heeft kwantitatieve meetinstrumenten

✓ Gebruik zoveel mogelijk valide meetinstrumenten                                    

→ www.meetinstrumentenindezorg.nl

✓Meet alleen wat je wil weten

✓ Houd de nulmeting kort

✓ Communiceer!



Voorbeeld

Resultaat
Afname van de gemiddelde ligduur CVA patiënt op de afdeling

Wat wil je meten
Gemiddelde ligduur

Doel nulmeting
Wat is bij aanvang van het project de gemiddelde ligduur 

Meetinstrument
Dataverzameling vanuit CVA registratiegegevens ziekenhuis
(kwantitatief)



Opdracht

Reflecteer op de 0-meting van 2019:

▪Wat wilde je meten?

▪Meetinstrumenten

▪Hoeveel tijd was je kwijt?

▪Was het resultaat van je 0-meting bruikbaar?

▪Hoe doe je de effectmeting? Wat heb je geleerd?



Stap 1.

Concretiseer wat je wil 
meten en bepaal je 

meetinstrument

Stap 2.

Omschrijf de nulmeting

Stap 3.
Communicatie naar  

betrokkenen

Stap 4.
Voer de nulmeting uit

Stap 5.
Verwerk de gegevens en pas 
eventueel je doelstelling aan

Stap 6.
Start project

Stappenplan



Interactief aan de slag

Uiteen per setting

→ Revalidatie Libra, Tolbrug en Sint-Maartenskliniek

→ GRZ groep 1 Vivent, Archipel, Beukenhof en Zorgboog

→ GRZ groep 2 Vitalis, v. Neynsel en Laverhof

→ Ziekenhuis JBZ en MMC



Pauze



Cognitieve Revalidatie

Presentatie Sabine van Erp

Vragen verzamelen

Video verbinding met Sabine van Erp



Lunch



Energizer



Aan de slag met borging

Saskia Walbeek



Aan de slag met borging

"Wat zou jij doen?"

1: Sint Maartenskliniek, MMC en Vitalis

2: Archipel, Libra en de Zorggroep

3: Vivent, Laverhof en JBZ

4: v. Neynsel, Tolbrug en de Zorgboog



Pauze



Interactief aan de slag

Vervolg programma ochtend, of uiteen per regio.

Uiteen per setting

→ Revalidatie Libra, Tolbrug en Sint-Maartenskliniek

→ GRZ groep 1 Vivent, Archipel, Beukenhof en Zorgboog

→ GRZ groep 2 Vitalis, v. Neynsel en Laverhof

→ Ziekenhuis JBZ en MMC



Vroeg Intensieve Neurorevalidatie

Amanda van Doremalen en Mischa van Rooij



Evaluatie

• Wat neem je mee?

• Digitale evaluatie per mail 



Afsluiting

• Locaties netwerkdagen 2020


