
Kwaliteit is wat ons bindt
Kennisnetwerk CVA Nederland

Lotte Stegeman, Pascale Visser

Knowledge Brokers Bijeenkomst 

Regio Zuid West Nederland

11 maart



De digitale afspraken:

Benoem voornaam, (evt achternaam) en instellingsnaam

Zet je microfoon op mute

Graag hand opsteken als je iets wil vragen of zeggen of

Gebruik de chatfunctie

Deze wordt bekeken en zo nodig plenair beantwoord/besproken



Programma:

9.00 uur Welkom en informatie van het Kennisnetwerk CVA NL

9.45 uur Mindmaps: rondje langs alle organisaties 

10.45 uur Pauze

11.00 uur Meet the expert: Ton Satink

12.30 uur Nicolle van Hoof – Wij helpen mantelzorgproject

13-13.30 uur Afronding en afsluiting netwerkdag



Aan het eind van de dag….

• Hebben we bijgepraat en elkaar enthousiast 
gemaakt over de verschillende projecten.

• Heb je stil gestaan bij de vraag hoe zelfmanagement 
wordt vormgegeven in jouw instelling en hebben we 
de workshop op 23 maart voorbereid.

• Weet je meer van het project Wijhelpen en heb je 
een indruk hoe je zelfmanagement van de 
mantelzorger kunt vergroten.
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Instelling En wie hoort erbij: Instelling: En wie hoort erbij:
MIJZO Annelieke Timmermans

Heidi ten Wolde
Anja Knaap
Maartje Montens
Kimberley van den Kieboom
Ellen Klop
Sandra Cuijpers

Laurens Nilda Goncalves Taveres
Renske Romeyn
Judith Hoek
Jacqueline Visser

PZC 
revalidatiezorg 
Dordrecht

Raymond Stuurman
Marjan Knoop

Rijndam Lydia La
Anne Knoop

De MARQ Lotte Stegeman
Pascale Visser
Petra van der Burgt

Revant
Breda

Yvonne Lie

Groenhuysen Ellen van Ommeren
Bianca Sebregts

Revant
Goes

Mariska Grootendorst
Lenneke Clement
Arlette Krekelberg

Basalt Lizette van der Kaaij
Marieke Kleiwerd
Carolien Loef
Jantine Ouwehand
Ilse Bunnik
Emy Waagmeester

WZH
Haaglanden

Nena van der Geer
Roy Wolters



@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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Informatie Kennisnetwerk CVA Nederland



Wordclouds-
rondje langs alle organisaties

2 minuten per organisatie



Mijzo



PZC Revalidatie zorg

• Hoe was het afgelopen KB jaar?

• Wat ga je komend KB jaar aanpakken?

Optioneel

• Welk succesje heb je (als KB er) de 

afgelopen maand geboekt en hoe heb je 

dat gedeeld?

• Is er evt nieuws uit jouw regio?



Laurens

• Hoe was het afgelopen KB jaar?

• Wat ga je komend KB jaar aanpakken?

Optioneel

• Welk succesje heb je (als KB er) de 

afgelopen maand geboekt en hoe heb je 

dat gedeeld?

• Is er evt nieuws uit jouw regio?



Rijndam

• Hoe was het afgelopen KB jaar?

• Wat ga je komend KB jaar aanpakken?

Optioneel

• Welk succesje heb je (als KB er) de 

afgelopen maand geboekt en hoe heb je 

dat gedeeld?

• Is er evt nieuws uit jouw regio?



De MARQ



Revant



Basalt



WZH Haaglanden

• Wat ga je komend KB jaar aanpakken?

• Wat zijn je verwachtingen voor komend KB 

jaar?

Optioneel

• Is er evt nieuws uit jouw regio?



Groenhuysen



Koffie en thee

10.45 uur-11.00 uur



Zelfmanagement in neurorevalidatie

Knowledge Broker thema 2021

Expert: Ton Satink, PhD, ergotherapeut



Inhoud netwerkdag

▪ 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



Definitie 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 neurorevalidatie

Ton Satink beschrijft 3 onderwerpen binnen zelfmanagement:

• Medisch management

• Sociaal of rol management

• Emotioneel management



Zelfmanagement in 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?

Per groepje: Wat zijn de bevindingen? Zijn er bepaalde 
vragen/dilemma's?



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/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



Vervolg

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

-Inhoudelijke verdieping

-Presenteren goede voorbeelden (één per regio)

-Bespreken vragen/dilemma’s



Presentatie Nicolle van Hoof



Project
Mantelzorg Hersenletsel 

in West-Brabant



Focus: mantelzorg hersenletsel 

& informele hulp



Primair projectdoel

Einddoel:

• Minder overbelasting voor mantelzorgers hersenletsel

• Waardoor deze de zorg langduriger en met hogere 

kwaliteit van leven volhoudt

Focus op:

• Stimuleren inzet informele hulp

• Tijdige toeleiding naar beschikbare (regionale) 

ondersteuning



Patroon mantelzorg 
hersenletsel



Patroon mantelzorg 
hersenletsel

• Mantelzorger overbelast

• Uit beeld bij organisaties



Patroon mantelzorg 
hersenletsel

• Sociaal netwerk geslonken

➢Gevolg: (te) late interventies 

➢Wens: Vroegtijdig aanhaken en 

activeren



“Het gaat 

nog wel…”

“Iedereen om 

ons heen is 

ook oud…”

“Ik schaam 

me…”

“Ik doe het 

graag op mijn 

manier…”

“Ik denk er 

niet aan…”

“Dat wil mijn 

partner […] 

niet…”

“Ik kan niks 

terugdoen…”

“Ik wil het 

zelf doen…”

“Wie/wat kan 

ik nou 

vragen…”
“Mijn 

privacy…”

“Anderen 

hebben het 

ook druk…”

Vraagverlegenheid



Projectopzet in vogelvlucht



Project West-Brabant 
mrt 2020 – aug 2022 

Netwerk hersenletsel West-Brabant: West en Oost

Financiering:

Inbedding:



Projectorganisatie

Nicolle van Hoof
Regionaal projectleider

Coördinator Breinlijn West-Brabant

Ergotherapeut bij Revant Revalidatiecentrum

mantelzorghersenletsel@wehelpen.nl

06 233 733 19 (projectnummer)

Jessica Slijpen
Landelijke projectleider

Community Manager bij Wijzelf/WeHelpen

jessica@wehelpen.nl

06 11 16 11 11



Betrekken regionale keten

Revalidatie

Welzijn
(mantelzorg-
ondersteuning)

Keten

- huisarts

- wijkteam

- gemeente

- fysiotherapeut

- …



Deelnemende zorgorganisaties

Welzijn:



Start in revalidatiefase

• Revalidatie vanwege meervoudige hulpvraag bij vaak complexe 
problematiek, dus grote kans op mantelzorgrol voor omgeving in de 
toekomst

• Inzicht in blijvende beperkingen neemt toe

• Vroegtijdig betrekken, als sociaal netwerk nog betrokken is

• Preventie is lastig, maar wel wenselijk

• Mantelzorger is nu nog in beeld en bereikbaar



Landelijke ontwikkelingen

Persoon met hersenletsel én naasten (mantelzorgers)



Instrumenten



De mensen om je heen

hersenletsel

ziekenhuis
revalidatie

verder met jullie leven

Regelzaken

Omgaan met hersenletsel

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://laurapeetoom.nl/52-weken-challenge-opdracht-week-5-ronde-poppetjes/&psig=AOvVaw16YGKVRxolvC-0aBflO9I3&ust=1612428851196000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjPwtmrze4CFQAAAAAdAAAAABAQ


In het project 

aanpasbaar

Niet in het project

aanpasbaar

Grootste leerbehoefte



Hoofddoel project

• Leren welk instrument werkt
- In welke fase

- Met welke boodschap / aanreiking

• En/of zijn aanpassingen wenselijk? Dan instrument aanpassen

• Als instrumenten niet werken, dan verwerpen

• Feedback daarom cruciaal



Nevendoel project/ netwerk 
West-Brabant

Versterken samenwerking 2e en 1e lijn:

• Mantelzorgconsulenten

• NAH-nazorg consulenten

• 1e lijns paramedici etc



Relevantie 
Knowledgebroker-netwerk

• Veel instrumenten online (en gratis) beschikbaar

• In te zetten in jullie eigen dagelijkse praktijk

• Feedback aan projectteam (Jessica/Nicolle) wenselijk



Waar moet ik beginnen?



Hoe kan ik de zorg goed afstemmen 
met anderen?



Fijn al dat hulpaanbod, maar wat zou 
ik dan willen en van wie?



Fijn al dat hulpaanbod, maar wat zou 
ik dan willen en van wie?



Ik kan af en toe wel wat 
extra hulp gebruiken



Wat ligt er nu allemaal 
op mijn bordje?



Wat ligt er nu allemaal 
op mijn bordje?



Hersenletsel heb je niet alleen. Wat 
verandert er voor jou?



Hoe leg ik aan anderen uit wat er 
aan de hand is?



Wie kan er even met mij 

meedenken?



Vind jij hulp vragen ook zo lastig?



Projectcommunicatie

Projectwebsite met links naar 

instrumenten

LinkedIn berichten

https://wijzelf.nl/mantelzorg-hersenletsel

https://wijzelf.nl/mantelzorg-hersenletsel/projectopzet
https://wijzelf.nl/mantelzorg-hersenletsel


Nieuw! 
BordjeVol voor iedereen



Nieuw!
BordjeVol voor iedereen



Tot slot



Jaarplanning:



Feedbackronde

• Stuur je plan uiterlijk 12 april aan:

– 2 collega instellingen -> zie schema

– Cc. aan regiokartrekkers (ter info, evt. met gerichte vragen)

kbzw@kennisnetwerkcva.nl

• Zie checklist beoordelen projectplan

• Laat aan je feedbackgever weten wat je met je 
feedback hebt gedaan

• Deadline feedback geven: 17 mei 2021

• Deadline verwerken feedback tot definitief plan: 

31 mei 2021

mailto:Kbnh@kennisnetwerkcva.nl


Stuur je projectplan vóór 12 april aan:
Instelling stuurt aan -> Instelling 1 Instelling 2

Mijzo 1 Groenhuijsen Laurens

Mijzo 2 Basalt PZC Revalidatiezorg dordrecht

PZC Revalidatiezorg dordrecht Mijzo 2 Revant Goes

Laurens Revant Goes Basalt

Rijndam WZH Haaglanden Revant Breda

De MARQ Revant Breda WZH Haaglanden

Revant Breda PZC Dordrecht Mijzo 2



Stuur je projectplan vóór 12 april aan:

Instelling stuurt aan -> Instelling 1 Instelling 2

Revant Goes De MARQ Groenhuijsen

Basalt 1 Mijzo 1 Rijndam

WZH Haaglanden Rijndam Mijzo 1

Groenhuijsen Laurens De MARQ



Afronding

Volgende netwerkdag:

Donderdag 14 oktober 2021

Locatie: digitaal of fysiek.

Denk alvast na of het in jullie instelling kan!



Afronding

Evaluatie: zie link in de chat




