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Regio Randstad

10 oktober 2019



Programma:
9.30 u Welkom en informatie van het Kennisnetwerk CVA NL

9.45 u Samenwerken regio's

10.30 u Koffie en thee

10.45 u Stand van zaken projecten

11.30 u Meet the expert: Sabine van Erp: Cognitieve Revalidatie

13.00 u Lunch

14.00 u Leiderschap en projectmatig werken

15.15 u Koffie en thee

15.30 u Effectmeting

16.15 u Afronding en evaluatie



Aan het eind van de dag….
• Weten we met elkaar wat de meerwaarde is van een

grotere regio.

• Heb je van elkaar een overzicht van de stand van 
zaken van de projecten.

• Heb je kennis over de cognitieve hiërarchie en heb 
je concrete handvatten hoe je cognitie binnen het 
team kan borgen.

• Ben je bewust van de rol als en 
verantwoordelijkheden van projectleider

• Heb je concrete acties t.b.v. de effectmeting op 
papier



Kennisnetwerk CVA 
Nederland

• Verbeteren van de 
multidisciplinaire transmurale CVA zorg in de 
regionale netwerken 
d.m.v. aangesloten CVA zorgketens

• @KNCVANL

• Kennisnetwerk CVA Nederland



•Evaluatie Knowledge broker netwerk
• Rapportage zelfevaluatie regionale zorgketens
• Kennisbank Knowledge brokers en forum op 

www.kennisnetwerkcva.nl
• Verdiepende scholing, start 21 oktober 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!
• Meld tot 15 oktober aan dat je een poster indient!

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

• 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?



Knowledge broker netwerk 2020

• Hou de nieuwsbrief in de gaten

• Stuur de definitieve projectplannen op

• Benut de innovaties op de website

• SUCCES!



Nieuwtjes!





Uit de Hoogstraat:

• Inspanningstesten voor medewerkers

• Inzet van ervaringsdeskundigheid

• Leefstijl: wat doen de instellingen hierin? 
Bijvoorbeeld wat betreft voeding, bewegen, buiten 
zijn, slapen
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d Instelling En wie hoort erbij: Instelling: En wie hoort erbij:
VUMC Anita de Groot

Muriel Rutgers
Ellen Schouten
Ellen Witteveen

De Hoogstraat 
B

Eugenie Brinkhof
Marieke Jansen

NWZ Alkmaar Floortje Nouwen
Rob van de Schaft
Anita Veldt

De Hoogstraat 
A

Petra van Eerdewijk
Henriette Blok

Reade Rosa Zijlstra
Nienke Zijp
Marleen Spee
Sophie Heijne

Careyn locatie 
Maria Oord

Leoni Runge
Vjulcka van den Bogert
Trisja van Leeuwen
Josephine Oussoren

RRC Astrid Vlasman
Emy Waagmeester
Ilse Bunnik

De Parkgraaf Shirley Veenstra
Mieke Wilms

Magentazorg Mildred Berghammer
Paula Morssink
Loes van Houwelingen

Antonius 
ziekenhuis

Janniek Verhey
Emma Vermeulen
Leonie Leus

WZH Miranda Hazeu
Diane van den Berg

UMCU Jitske Nobel
Tjamke Strikwerda

De zorgcirkel Deborah Mittelmeijer
Marisa Vaz

Zorgspectrum 
Geinsche Hof

Elma Grashoff
Paulien Leeuwerink

De Zorgcirkel Carola Stam
Claudia Hijum



De theeleut!



de Theeleut

Ronde 1 (20 minuten):

• maak 6 groepjes van 5 personen
• zorg dat je niet bij bekenden zit
• Stel vragen aan elkaar die op de 

theezakjeslabels staan.

Terugkoppeling: noem de naam 
en 1 opvallendheid van de ander.



De Theeleut 2:

Ronde 2 (20 min)

4 groepjes naar soort instelling:

• Revalidatiecentra

• Ziekenhuizen

• GRZ1: Careyn, Magenta, Zorgcirkel

• GRZ2: Zorgspectrum, Zorgcirkel Parkgraaf



De Theeleut 2:

• Hoe organiseren jullie je KB-tijd?

• Heb je een takenverdeling?

• Wanneer zien jullie elkaar?

• Welke projecten heb je gedaan?

• Wat zijn de overeenkomsten voor jullie type 
instelling ? (wat gaat makkelijk en wat is moeilijk?)

• Wat deel en wil je met elkaar?

Plenaire terugkoppeling:

• Geef een opvallende conclusie, eerste indruk?



En nu echt:
Koffie en thee!

10.30-10.45 uur



Stand van zaken projecten:

Mijn team/afdeling weet waar wij als KB-ers mee bezig zijn
dit jaar.

Ik heb al concrete plannen ten aanzien van de borging van 
mijn project.

Mijn project is behapbaar en krijg ik dit jaar af.

Ik had iets aan de feedback op mijn projectplan.

Stellingen:

Ik ben gestart met mijn project.



Meet the expert

Sabine van Erp, MSc.

Aandacht voor cognitie

Interprofessioneel, in elke fase



12.00 uur
Inbellen met Sabine van Erp



•

Nabespreking:

In hoeverre is dit een onderwerp dat bij jullie 
speelt?
Hoe wordt nu al rekening gehouden met de 
cognitie van de patiënt/revalidant in jullie 
instelling?
Welke tips neem je mee naar huis?



Lunch in het restaurant

13.00u-14.00 u
(Inclusief rondleiding 

tussen 13.45-14.00 uur)



Projectmatig werken: 
Persoonlijk leiderschap (1)



Projectmatig werken: 
Persoonlijk leiderschap (2)

Schrijf op Flap-overs:

Welke verantwoordelijkheden heb je als KB-er?

Welke rol vervul je als KB ?

Welke kwaliteiten passen daar bij?



Projectmatig werken: 
Ranking your stars

Kwaliteiten die van positieve invloed zijn op het 
slagen van de vernieuwing:

4 aanwezig vs 4 afwezig

Bespreek het onderling?

Hoe geef je daar samen vorm aan?

(30 min)



Halen en brengen

Ga naar menti.com

log in met de volgende code:

311156



Koffie en thee

15.15-15.30 uur



Effectmeting



Stap 1 WAT ga je 
meten?

Stap 2 HOE ga je 
meten?

Stap 3 
Communiceer 

doel en 
verwachtingen

Stap 4 Voer de 
nul/effectmeting 

uit

Stap 5 verwerk 
gegeven en pas 
evt doelstelling 

aan

Stap 6 
Start/evalueer 

project

Nulmeting en effectmeting



Opdracht

• Hoe zag jullie nulmeting eruit?

• Plan de acties van je effectmeting



Effectmeting

Wanneer ga je 
effectmeting 

doen?
Hoe meet je? Wat meet je?

Wat heb je 
nodig?

Wie is 
betrokken?

Communicatie: 
aan wie?



Afronding

• Thema 2020: voortborduren op 2019

• Weet iedereen al of ze door gaan als KB-er?

• Denk aan verdiepende scholing

• Datum volgende netwerkdag: 18 maart

• Locatie: afhankelijk van indeling regio’s, maar 
kan het bij jou?

• Evaluatie komt digitaal per mail




