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Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel 
 
Aanleiding 

Mensen met hersenletsel vanwege een beroerte, val of ongeluk krijgen niet altijd de behandeling die 

hen helpt om zo goed mogelijk te herstellen. Dat momenteel niet altijd de juiste behandeling wordt 

geboden, heeft verschillende oorzaken: 

• het is onduidelijk voor ergotherapeuten en logopedisten voor welke klacht welke kennis 

nodig is om deze goed te behandelen; 

• het is voor ieder regionaal samenwerkingsverband tussen zorginstellingen een uitdaging te 

bepalen hoe de juiste zorg op het juiste moment kan worden geboden; 

• het is een uitdaging voor ergotherapeuten en logopedisten met de juiste kennis om zich 

zichtbaar en vindbaar te maken voor mensen die behandeling nodig hebben; 

• het is een uitdaging voor ergotherapeuten en logopedisten met de juiste kennis om zich 

zichtbaar en vindbaar te maken voor huisartsen en revalidatie  artsen. 

 
Wat is al bekend? 

De beroepsverenigingen Ergotherapie Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor 

Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), en 

Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) hebben richtlijnen waarin goede zorg 

beschreven staat voor mensen met hersenletsel. Deze beschrijvingen zijn (te) algemeen voor het 

oplossen van de beschreven problemen. Ook heeft iedere vereniging vanuit haar eigen invalshoek 

beschreven wat zij vinden dat goede zorg is.  

 

Welke initiatieven lopen er al? 

Op diverse plaatsen bestaan regionale samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen die 

afspraken met elkaar hebben gemaakt. De inhoud van de gemaakte afspraken variëren.  Omdat ook 

de samenstelling van de samenwerkingsverbanden verschillen, is de uitvoering van de afspraken over 

samenwerking niet over hetzelfde.  

 

Wat is nieuw aan dit project? 

Nieuw is dat de beroepsverenigingen Ergotherapie Nederland, KNGF, NVLF en VRA zich bereid 

hebben verklaard om samen voor de beschreven problemen oplossingen te vinden. Zij 

onderzoeken samen met het Kennisnetwerk CVA Nederland op een zorgvuldige manier welke 

oplossingen nodig zijn om de juiste zorg op het juiste moment te kunnen bieden. Deze oplossingen 

worden beschreven in een handreiking. 

 
Wat zal het project opleveren? 
Doel van het project is om de doorverwijzing tussen enerzijds huisartsen en revalidatieartsen en 
anderzijds ergotherapeuten en logopedisten te verbeteren. Hiervoor wordt een handreiking 
ontwikkelt met aanbevelingen over: 

• Welke kennis en vaardigheden nodig zijn om mensen met verschillende ernst van 

hersenletsel te behandelen; 

• Hoe een regionaal netwerk van zorgverleners de juiste zorg op het juiste moment kan 

realiseren voor mensen met hersenletsel; 

• Hoe patiënten/cliënten de juiste therapeuten kan vinden in relatie tot de ernst van het 

hersenletsel; 
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• Hoe huisartsen en revalidatieartsen de juiste therapeuten kunnen vinden in relatie tot de 

ernst van het hersenletsel. 

Van dit project merken patiënten /cliënten dat het hen duidelijker wordt waar zij de therapeut 
kunnen vinden voor de juiste zorg. De huisarts en revalidatiearts kunnen deze keuze beter uitleggen 
aan de patiënt/cliënt. Zo wordt bevorderd dat de patiënt/cliënt de juiste zorg op het juiste moment 
krijgt. 
 
Hoe ziet het plan van aanpak eruit? 

Door informatie te verzamelen bij experts en ervaringsdeskundigen met kennis over de oorzaken van 
deze drie probleemgebieden en de oplossingen hiervoor, wordt een handreiking gemaakt. Voor de 
ontwikkelingen van de handreiking worden drie fasen doorlopen: voorbereidingsfase, 
ontwikkelingsfase, en afrondingsfase. Per fase worden opeenvolgende stappen gezet om de 
handreiking zo zorgvuldig mogelijk tot stand te brengen met de inbreng van patiënten, zorgverleners, 
en andere betrokkenen. Deze aanpak bevordert dat zorgverleners aan de hand van aanbevelingen de 
drie problemen kunnen oplossen in de praktijk. In de handreiking worden aanbevelingen gedaan om 
de regionale samenwerking en de juiste inzet van zorgverleners te verbeteren. 

Het project duurt 16 maanden en start 1 mei 2021. De beroepsverenigingen van ergotherapeuten, 
fysiotherapeuten, en logopedisten werken hierbij samen. Ook de beroepsvereniging van 
revalidatieartsen werkt mee. Zij vaardigen leden af voor de projectgroep waarin ook een 
ervaringsdeskundige zit. Het project wordt gecoördineerd door het Kennisnetwerk CVA Nederland. 
Een externe onderzoeker verricht de dataverzameling en -analyse en draagt bij aan de rapportage. 

De handreiking wordt een openbaar document waarin ook andere zorgverleners dan hierboven 
genoemd kunnen worden opgenomen voor het samen verlenen van de juiste zorg op het juiste 
moment aan mensen met hersenletsel. De ontwikkeling van een versie voor patiënten is opgenomen 
in het implementatieplan. 

Wenst u aanvullende informatie? 
Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen via: info@kennisnetwerkcva.nl 
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