
Zorgstandaard Hersenletsel 

De Zorgstandaard CVA /TIA wordt samen met de zorgstandaard THL herzien en krijgt 

na oplevering de naam: Zorgstandaard Hersenletsel. Thema’s die het Kennisnetwerk 

opgepakt heeft, zijn:  

o Visiedocument Casemanagement en implementatietools; 

o Kwaliteit van professionals in beeld via Watvindik.nl; 

o Afstemming regionale CVA – NAH activiteiten. 

 

Jaarverslag 2020 

Kennisnetwerk CVA Nederland 
 

Samenwerken aan persoonsgerichte CVA/NAH zorg 

in regionale netwerken 

 

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die het Kennisnetwerk CVA Nederland 

zorgverleners in 2020 heeft geboden om hen te ondersteunen bij het bieden van goede zorg 

aan de zorgvrager met CVA/NAH. Ook geeft dit verslag een inkijk in de plannen voor 2021, 

het jaar waarin het Kennisnetwerk CVA Nederland samen met u haar 15e verjaardag hoopt 

te vieren. 

 

Zorgstandaard Hersenletsel 

In 2020 is voortgegaan op de weg van het beschrijven van goede zorg voor mensen met 

hersenletsel, waarin expliciet gekozen is voor CVA/TIA en THL. Het Kennisnetwerk heeft drie 

thema’s voorbereid ten behoeve van de landelijke implementatie van de zorgstandaard. 

Deze thema’s zijn zo veel mogelijk samen met andere partners opgepakt om vooral krachten 

te bundelen en geen nieuwe tools te ontwikkelen naast al bestaande en beproefde tools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Knowledge Broker Netwerk 

Het netwerk van zorgvernieuwers, ofwel ‘Knowledge Brokers’, dat implementatieprojecten 

organiseert in zowel ziekenhuizen, geriatrische revalidatiezorg (GRZ), medisch 

specialistische revalidatie (MSR) en 1e lijn heeft ook in 2020 een jaarcyclus doorlopen. In 

september zijn, op verzoek van de deelnemers, digitale bijeenkomsten per sector 

georganiseerd. Naast uitwisseling van de activiteiten door zorgvernieuwers en de resultaten 

van hun activiteiten, stond het thema ‘communicatie over je projecten’ op het programma. 

Tijdens de regionale netwerkdag in het najaar heeft onderzoeker Dr. Roderick Wondergem 

een webinar inclusief workshop verzorgd.  

Vaardigheden op het gebied van projectmatig werken zijn versterkt door alle nieuwe 

Knowledge Brokers een 2-daagse scholing in projectmatig werken aan te bieden. Deze heeft 

live plaatsgevonden. Alle projectplannen werden voorzien van feedback door twee 

Knowledge Broker-teams. Ondanks het ingewikkelde jaar waarin zorgverleners regelmatig 

hun taken als zorgvernieuwer moesten neerleggen, zijn er lessen geleerd en projecten 

geslaagd. Aan de volgende onderwerpen is in 2020 projectmatig inhoud gegeven:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knowledge Broker Netwerk 2020 

Het Knowledge Broker leernetwerk is een netwerk van 135 zorgprofessionals dat relevante 

onderdelen van de diverse richtlijnen implementeert binnen hun eigen instelling. De 

deelnemende verpleegkundigen en paramedici doorlopen een jaarcyclus van scholing, 

regionale netwerkbijeenkomsten en ontvangen feedback om binnen een jaar te komen tot 

een geslaagde implementatie van hun projectplannen.  

De regiokartrekkers Muriel Koolstra (fysiotherapeut AmsterdamUMC) en Nienke Zijp 

(ergotherapeut Reade) hebben in september een presentatie over het Knowledge broker 

netwerk gehouden in een implementatiebijeenkomst van het ministerie van VWS. 

Alles is revalidatie Libra revalidatie 

Opzet oefenportaal St. Maartenskliniek 

Met goede afspraken naar huis Martini Ziekenhuis 

Goed voorbereid naar Tolbrug Jeroen Bosch Ziekenhuis – Tolbrug 

Randvoorwaarden en gebruik van de User Stichting Vivent 

Stap voor stap op weg naar Herstel Zorgboog 

Inzet van digitale hulpmiddelen om therapeutisch leren te bevorderen                                             De Marq 

Het borgen geborgd De Hoogstraat 

Het verhogen van oefenintensiteit tijdens de geriatrische revalidatie na een CVA Groenhuysen 

Gespreksgroep voor lotgenoten na CVA in de chronische fase Evean 

 



  

De volgende bijeenkomsten zijn digitaal georganiseerd in 2020: 

❖ Ketencoöordinatorendag 17 maart: uitwisseling van projecten stond centraal; 

❖ Sector netwerkdagen Knowledge broker netwerk: presentatie projecten en hoe 

communiceer je met je projectteam en daarbuiten; 

❖ Ketencoördinatorendag 9 oktober: scholing: hoe creëer je draagvlak voor de 

samenwerking?; 

❖ Regionale dag Knowledge broker netwerk: Sedentair gedrag door Dr. Roderick 

Wondergem; 

❖ World Stroke Day 29 oktober: webinar met workshop over sedentair gedrag door Dr. 

Roderick Wondergem; 

❖ Symposium 27 november: De Kennis van Nu voor de CVA/NAH zorg van MorgeN’. 

 

 

Digitale Kennisuitwisseling 

Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft zo veel mogelijk geprobeerd om digitaal contact te 

onderhouden met haar partners en deelnemers. Daarnaast zijn geplande bijeenkomsten zo veel 

mogelijk digitaal doorgegaan. Zorgverleners hebben, naast het extra werk wat op hen afkwam, 

geleerd om (beter) digitaal te communiceren en hebben daarvan de voordelen mogen ontdekken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oSfmh-DEgdA


  

Leernetwerk Ketencoördinatoren 

Het leernetwerk regionale ketencoördinatoren heeft ook in 2020 tweemaal de gelegenheid 

gehad om tijdens een digitale bijeenkomst kennis te delen. Via de website van het 

Kennisnetwerk CVA Nederland worden regionale ketencoördinatoren gestimuleerd om 

kennis te delen via de kennisbank en het forum. Nieuwe ketencoördinatoren worden door 

middel van een welkomstmail op de hoogte gebracht van de mogelijkheden die het 

Kennisnetwerk CVA Nederland biedt aan ondersteuning in de regionale samenhang, 

evaluatie en verbetercycli.  

  

 

Symposium ‘De Kennis van Nu voor de CVA/NAH zorg van MorgeN’ 

Op vrijdag 27 november vond het online symposium ‘De Kennis van Nu voor de CVA/NAH 

zorg van morgeN (#KNCN2020)’ plaats. Het symposium had 330 deelnemers. Zijn hebben 

vijf keynote speakers gevolgd over uiteenlopende onderwerpen:  

o Dr. Ton Satink – Zelfmanagement: jezelf weer leren leven; 

o Prof. Dr. Caroline van Heugten, Universiteit Maastricht - Een drukte van 

jewelste, overprikkeling na hersenletsel: wat we weten en wat we eraan 

kunnen doen; 

o Prof. Dr. Sander Geurts, Radboud UMC - Valproblematiek na CVA: 

mechanismen, risicofactoren en behandeling; 

o Dr. Hester Lingsma, Erasmus MC - Klinische uitkomstmaten vs. PROMs: zijn 

traditionele case-mix voldoende voor correctie; 

o Prof. Dr. Renske van den Berg, Amsterdam UMC - Reperfusietherapie bij het 
acute herseninfarct. 

 

Daarnaast zijn vijf webinars aangeboden. Het online symposium bood de gelegenheid om de 

webinars ruim een maand na het symposium beschikbaar te houden voor 325 deelnemers. 

Hiervan is ruim voldoende gebruik gemaakt.  



  

De sprekers en onderwerpen van de webinars op #KNCN2020 waren: 

o Nazorgpoli CVA: structurele aandacht voor psychosociale problemen in de 

thuissituatie. Dr. D. Verberne, Expertisecentrum Hersenletsel Limburg; 

o Revalidatie van de gemiddeld tot ernstig aangedane arm-hand in de sub-acute fase 

na CVA. Dr. Han Franck, Adelante Zorggroep; 

o De communicatieve vaardigheden van de zorgprofessionals zijn de kern van goede 

zorg. Drs. Philine Berns & Drs. Maren van Rijssen, Hogeschool Rotterdam/ 

Hogeschool Utrecht; 

o Samen oefenen met een naaste na een beroerte: wat is het effect en hoe pas je het 

toe? Drs. Judith Vloothuis, Raede; 

o Ikoefenzelf: Meer eigen regie, hogere oefenintensiteit & zorg op juiste moment en 

plek. Sander Houdijk, Basalt Revalidatie. 

 

Het symposium bood ook ruimte aan 12 posters waarvan de makers allen via een vlog een 

presentatie hebben gehouden. De George Beusmans wetenschapsprijs ging naar het 

OLVG met het onderwerp: ECO-Stroke trial -- Jos Slenders, Renske van den Berg-Vos, 

Caroline van Heugten, Anne Visser Meily, Sylvia Evers, Vincent Kwa | OLVG Amsterdam, 

UMC Utrecht, Maastricht Universiteit. 

De George Beusmans Innovatieprijs ging naar Ikoefenzelf.nl -- Felicie van Vree, Sander 

Houdijk, Liesbeth van der Wal, Jorit Meesters | Basalt Revalidatie, LUMC Leiden, de Haagse 

Hogeschool. 

De Publieksprijs is gewonnen door CoScA Cognitieve Screenings App van Bernadette de 

Man, Kitty de Wit, Anja Dieterman, Theo de Wit | Zorggroep Meander. 

   

 

 

 



  

 

Kennisnetwerk CVA Nederland 2021 

In 2021 worden de kernactiviteiten van het Kennisnetwerk CVA Nederland gecontinueerd. 

Daarnaast legt het Kennisnetwerk zich toe op de implementatie van de Zorgstandaard 

Hersenletsel die, volgens verwachting, voor de zomer gereed zal zijn. De voorbereidingen 

van de implementatie, zoals hierboven genoemd, worden in 2021 verder vormgegeven. De 

regionale samenwerkingsverbanden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 

activiteiten die ontplooid zullen worden om de regionale implementatie goed vorm te geven.  

In dit verband worden de volgende thema’s verder uitgewerkt: 

o Implementatie visiedocument Casemanagement; 

o Kwaliteit van zorgverleners in beeld via website ikvindzorg.nl; 

o Afstemming regionale CVA en NAH activiteiten. 

Daarnaast wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van de Handreiking Eerstelijns 

Herstelzorg Hersenletsel. Hierin staat het oplossen van drie probleemgebieden centraal, te 

weten: 1. onduidelijkheid over de kennis en vaardigheden die ergotherapeuten, 

fysiotherapeuten, en logopedisten nodig hebben gezien de ernst van de aandoening; 2. 

onduidelijkheid over het aanbieden van de juiste zorg op het juiste moment binnen een 

regionale samenwerking; 3. de vindbaarheid van de juiste therapeut is momenteel beperkt: 

zowel patiënten als zorgverleners missen het overzicht hierin. Voor de ontwikkeling van deze 

handreiking is een subsidie ontvangen van de Hersenstichting. Partners in dit project zijn: 

KNGF, NVLF, Ergotherapie Nederland en VRA. Het project kent een looptijd van 16 

maanden en wordt financieel ondersteund door de Hersenstichting. 

Om stil te staan bij haar 15e verjaardag en vooruit te blikken naar de komende jaren zal het 

Kennisnetwerk CVA Nederland diverse activiteiten organiseren. Hierover houden wij u via 

onze website, nieuwsbrieven en gerichte mailing op de hoogte. Wij hopen samen met u deze 

gebeurtenis op gepaste wijze te mogen vieren. 

 

Werkgroep Opleiding en Scholing 

De werkgroep Opleiding en Scholing deelt de ontwikkelingen die er in het werkveld zijn wat 

betreft opleidingen en scholing en stelt het programma van het jaarlijkse symposium vast. 

Deelnemers aan deze werkgroep zijn: 

 

Mw. C. Akkermans, verpleegkundige, V&VN (tot 1 september) 

Mw. A. Baars, verpleegkundige , V&VN (vanaf 1 september) 

Mw. drs. M. Bergsma, organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland  

Mw. T. Beterams, CVA nazorgconsulent, Vivium Zorgroep  

Mw. E. Brinkhof, fysiotherapeut, Revalidatiecentrum De Hoogstraat, docent neurorevalidatie   

Mw. drs. J. Jaski, specialist ouderengeneeskunde, Beweging 3.0, Woonzorgcentrum De Pol  

Dhr. P. van Keeken, verpleegkundige, coördinator/docent HAN Master Neurorevalidatie & 



  

Innovatie  

Mw. A. Kuperus, geriatrie fysiotherapeut, De Zorggroep Limburg  

Mw. Y. Lie, ergotherapeut, Revant medisch specialistische revalidatie, docent 

neurorevalidatie 

Mw. prof. dr. J.M.A. Visser-Meily, revalidatiearts, Revalidatiegeneeskunde UMCU (voorzitter) 

Dhr. Dr. B. Vrijhoef, voorzitter Kennisnetwerk CVA Nederland  

 

Werkgroep Sturing en Borging 

De werkgroep Sturing en Borging beslaat diverse onderwerpen die het sturen van een 

regionale CVA/NAH keten nodig heeft. Hieronder vallen: de functie van ketencoördinator, het 

vormgeven van een PDCA-cyclus alsook het vormgeven van inhoudsgerichte onderwerpen. 

Deelnemers aan deze werkgroep zijn: 

 

Mw. Drs. M. Bergsma, organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland 

Mw. drs. S. Bollars, NAH ketencoördinator Oss-Uden-Meierij,  

Mw. Dr. B. Buijck, ketencoördinator Rotterdam Stroke Services  

Mw. A. Klaassen, ketencoördinator Stichting Drechtzorg   

Mw. E. van Meer-Roelen, ketencoördinator regio’s Roosendaal-Moerdijk en Bergen op 

Zoom-Tholen, 

Dhr. M. Moonen, verpleegkundig specialist stroke OLVG Amsterdam, 

deelcoördinator Stroke service Amsterdam Oost-West  

Dhr. M. Pietersma, verpleegkundig consulent ketenzorg CVA en NAH, ketencoördinator 

CVA-Zorgketen Leeuwarden 

Mw.P. Slingerland, ergtherapeut, ketencoordinator CVA Keten Eemland 

 

 

Bestuur Kennisnetwerk CVA Nederland 

In 2020 bestond het bestuur uit de volgende leden: 

Mw. Drs. A. Donselaar, specialist ouderengeneeskunde  

Mw. Drs. L. van der Dussen, Revalidatiearts en Lid van de Raad van bestuur Revant (vice-

voorzitter) 

Mw. S. van Erp, ergotherapeut JIPA (vanaf 1 september)  

Mw. M. Kuijpens, fysiotherapeut en directeur Core-Active, gezondheidscentrum Amsterdam 

(tot 1 september) 

Dhr. Drs. V. Kwa, neuroloog OLVG  

Dhr. Drs. M. Lindhout, vertegenwoordiger Hersenletsel.nl  

Mw. D. Vis-Ramaker, verpleegkundige en ketencoördinator Salland, secr.revalidatie V&VN 

(tot 1 september) 

Dhr. Dr. B. Vrijhoef, bestuursvoorzitter en penningmeester 

Er bestaan twee vacatures: een vacature voor een bestuurslid huisarts/ directeur zorggroep, 

een vacature voor een verpleegkundige 

 



  

 

 

Financiële verantwoording 

De inkomsten van de Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland bestaan grotendeels uit de 

deelnemersgelden van regionale samenwerkingsverbanden en van instellingen die hun 

zorgvernieuwers aanmelden voor het Knowledge Broker netwerk. Daarnaast worden de 

inkomsten aangevuld met projectsubsidies en worden leerbijeenkomsten betaald 

aangeboden aan deelnemers. De uitgaven van het Kennisnetwerk CVA Nederland gaan 

grotendeels gepaard met de hier beschreven kernactiviteiten, de salarissen van haar 

bureaumedewerkers en onkostenvergoedingen van de leden van het bestuur en van de 

werkgroepen. 

 

 

Medewerkers bureau 

Het Kennisnetwerk CVA Nederland wordt in de organisatie en de uitvoering van haar 

activiteiten ondersteund door bureaumedewerkers. De totale formatie van het bureau is 2 fte 

en bestaat uit de volgende medewerkers: 

 

Dhr Dr. B. Vrijhoef, bestuursvoorzitter en projectleider 

Mw. Drs. M. Bergsma, organisatorisch manager 

Mw. A. Lanser, administratief medewerker 

Mw. E. van Lunteren, projectmedewerker (tot 1 september 2020) 

Mw. T. Pieters, projectmedewerker (vanaf 1 november 2020) 

 

Voor aanvullende informatie, opmerkingen en/of vragen over deze publicatie verzoeken wij u 

contact op te nemen via: info@kennisnetwerkcva.nl 

 

mailto:info@kennisnetwerkcva.nl

