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Programma

08.45uur Welkom

09.30uur Presentatie projecten 2020

10.45uur Pauze

11.00uur Zelfmanagement in neurorevalidatie

12.15uur Pauze

12.45uur Projecten 2021 – projectplanning

14.00uur Evaluatie en afronding



Welkom



Kennisnetwerk CVA Nederland

@KNCVANL

Kennisnetwerk CVA Nederland

Info@kennisnetwerkcva.nl

kennisnetwerkcva.nl



Landelijk netwerk voor zorgprofessionals in de CVA/NAH zorg

Kennisnetwerk CVA Nederland

Missie:

Het verbeteren van de afstemming, samenwerking én 

inhoud van de multidisciplinaire transmurale zorg in de 

regionale CVA/NAH zorgnetwerken.



Het Knowledge broker leernetwerk faciliteert en stimuleert het kennis 

delen tussen zorgverleners.

Knowledge brokers aan zet!

Knowledge broker netwerk 2021

100 Knowledge brokers 30 instellingen

GRZ

Revalidatie

Ziekenhuis

Thuiszorg



Thema’s 2021

➢ Richtlijn Hersenbloeding en herseninfarct H.10

∞ Zelfmanagement ∞ Individueel zorgplan

∞ Samen beslissen ∞ Spiegelgesprek

➢ Samenwerking in de zorg: 

∞ Overdracht

∞ Samenwerking tussen CVA en NAH



➢Vernieuwing Knowledge broker netwerk; behouden wat goed is, vernieuwen 
wat kansen biedt

▪ Design Thinking 
▪ Kort cyclisch verbeteren
▪ Samen met je projectteam

➢Lopende projecten:

▪ Kwaliteitsverbetering zorg 1e lijn 
i.s.m. KNGF, Ergotherapie Nederland, NVLF en VRA

▪ Herziening Zorgstandaard Hersenletsel

➢Nieuwsbrief

➢Benut de website:
▪ Kb-deel
▪ Kennisbank
▪ Forum

➢Neem contact met ons op!

Informatie Kennisnetwerk CVA Nederland
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Welkom





In gesprek





Zelfmanagement in de neurorevalidatie

Knowledge Broker thema 2021

Expert: Ton Satink, PhD, ergotherapeut



Inhoud zelfmanagement in 
neurorevalidatie

▪ Introductie zelfmanagement in de neurorevalidatie

▪Uiteen in break-out rooms voor evaluatie Z-scan

▪ Plenaire terugkoppeling evaluatie Z-scan

▪ Eén goed voorbeeld aanwijzen (per regio)

▪ Stellingen



Zelfmanagement in de neurorevalidatie

Hoe goed zijn jullie voorbereid? Kahoot!



Defenitie zelfmanagement

“Zelfmanagement is het zodanig omgaan met de chronische 
aandoening (symptomen, behandeling, lichamelijke, psychische en 
sociale consequenties en bijbehorende aanpassingen in leefstijl) dat 
de aandoening optimaal wordt ingepast in het leven.

‘Zelfmanagement betekent dat chronisch zieken zelf kunnen kiezen in 
hoeverre men de regie over het leven in eigen hand wil houden en 
mede richting wil geven aan hoe beschikbare zorg wordt ingezet, om 
een optimale kwaliteit van leven te bereiken of te behouden” (CBO, 2014) 



Zelfmanagement in de neurorevalidatie

Ton Satink beschrijft 3 onderwerpen binnen zelfmanagement:

• Medisch management

• Sociaal of rol management

• Emotioneel management



Zelfmanagement in de neurorevalidatie

Hoe van toepassing voor de knowledge brokers?

- Als professional

- Als projectleider



Z-scan

Zelfdiagnose Zelfmanagementondersteuning Zorgprofessional



Evaluatie z-scan

Uiteen in break-out rooms

1. Waar scoor je goed?

2. Waar zit ruimte voor verbetering?

3. Waar zou je mee aan de slag kunnen n.a.v. deze 
zelfdiagnose?



Evaluatie z-scan

Plenaire terugkoppeling

1. Waar scoor je goed?

2. Waar zit ruimte voor verbetering?

3. Waar zou je mee aan de slag kunnen n.a.v. deze 
zelfdiagnose?



Goed voorbeeld

Wijs één goed voorbeeld aan uit de regio

Vóór 17 maart a.s. aanleveren bij regiokartrekker(s):

- Enkele slides (max. 3) of een korte video

Presentatie op 23 maart



Vragen en dilemma's





Stelling 1:

Een cliënt met een CVA kan zichzelf managen.

Ja Nee



Stelling 2:

Zelfmanagement en eigen regie zijn hetzelfde.

Ja Nee



Stelling 3:

Hulp vragen is de optimale vorm van zelfmanagement.

Ja Nee



Stelling 4:

Zelfmanagementondersteuning gaat niet samen met 
benaderingen in de neurorevalidatie zoals motorisch leren of 
cognitieve revalidatie. 

Ja Nee



Stelling 5:

Ik vind dat cliënten: 

In staat moeten zijn om maatregelen te nemen die symptomen van 

hun aandoening(en) kunnen voorkomen of beperken. 

Ja Nee



Stelling 6:

Ik vind dat cliënten: 

In staat moeten zijn om oplossingen te bedenken als zich bij hun 

aandoening(en) nieuwe situaties of problemen voordoen. 

Ja Nee



Stelling 7:

Ik vind dat cliënten: 

In staat moeten zijn om te beoordelen wanneer ze professionele 
zorg moeten inschakelen en wanneer ze een probleem zelf kunnen 
aanpakken. 

Ja Nee



Stelling 8:

Ik vind dat cliënten: 

Als volwaardige partner betrokken moeten worden bij het nemen 
van beslissingen over hun zorg.

Ja Nee



Vervolg:

Dinsdag 23 maart 2021 van 16.00-17.30uur 
onder leiding van Ton Satink

Presenteren goede voorbeelden (één per regio)

Bespreken vragen/dilemma’s

Inhoudelijke verdieping







Projecten 2021

• Wat is je onderwerp?

• Waar sta je in het project?

• Hoe verder?

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=FX4IcPZM9hMcUM&tbnid=hkV54dryJQ4BWM&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.reynaarde.nl%2Fcompetentieworkshop%2Fcoaching-competentie-plannen-en-organiseren-timemanagement.html&ei=d87oUvvSC6uT0AXYg4CABQ&psig=AFQjCNGbYOmzMSQd9meHnfMsQrUC9rxMJw&ust=1391075319258368


Tijdlijn projectjaar 2021



Wat is een activiteitenplanning?

Activiteit: 

‘is een onderdeel van het werk dat binnen je project moet worden gedaan’ (S.E. Portny)

Planning: 

‘tijdschema waarin staat wanneer wat gebeuren moet’  (woorden.org)



Stappenplan

1. 
Bepaal de 

activiteiten

2. 
Mijlpalen

3. 
Volgorde 

van de 
activiteiten

4. 
Doorlooptijd



Voorbeelden

Projectfase Activiteit Wie Hoe Startdatum Einddatum

1

2

3

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2



• Brainstorm over alle activiteiten samen als projectteam;

• Maak geen dik boekwerk van de activiteitenplanning; 

• Bouw speelruimte in voor eventuele vertraging(en);

• Verwerk ook vakanties van projectleden;

• Vergeet niet de mijlpalen te vieren. Dit zijn namelijk 
succesmomenten!

Tips



Vul de activiteitenplanning voor de 1e fase van je 
project in en bespreek met elkaar 

± 20 min

Opdracht



Terugkoppeling

• Noem 1 belangrijke tip en 1 belangrijke top die je meeneemt




