
Netwerkdag najaar 2021 
Knowledge Brokers 
Regio Oost-Brabant

01-10-2021

Marlon van Collenburg – van Tiel en Xandra Manteleers



Programma

09.00 uur Introductie en presentatie Kennisnetwerk CVA NL

10.00 uur ‘Wat maakt jullie / jou uniek?’

10.30 uur Pauze

10.45 uur Voortgang projecten 2021

12.00 uur Lunch

13.00 uur Ronde 1

14.15 uur Netwerkborrel

14.45 uur Ronde 2

16.00 uur Afsluiting van de dag

Workshop Positieve Gezondheid

Brainstorm project 2022



Regiokartrekkers

Vacatures?

Weetjes?!



Kennisnetwerk CVA Nederland

@KNCVANL

Kennisnetwerk CVA Nederland

Info@kennisnetwerkcva.nl

kennisnetwerkcva.nl



Landelijk netwerk voor zorgprofessionals in de CVA/NAH zorg

Kennisnetwerk CVA Nederland

Actualiteit:

• Project casemanagement

• Project Handreiking 1e lijns herstelzorg

• Zorgstandaard Hersenletsel

• Podcasts (h)erkennen van hersenletsel voor 

verpleegkundigen en paramedici

• CVA/NAH symposium 3 december

• Website Kennisnetwerk CVA Nederland



Doel: het implementeren van zorginnovaties door actieve 
zorgverleners makkelijker maken

Hoe?

➢Plenaire startdag 4 februari in Utrecht

➢Cyclus van 3 workshops waarin kort cyclisch verbeteren 
geagendeerd staat

➢Tools van Design Thinking

➢In digitale tool Genie overzicht bewaken van de stand van 
zaken van het projectplan. 

➢Najaardag 2022

Knowledge Broker netwerk 2022
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Knowledge Broker netwerk 2022

Wat heeft het de projectleiders van casemanagement opgeleverd?

• Overzicht in welke stappen er te nemen zijn om te komen tot een 
projectresultaat

• Overzicht van alle projectresultaten van anderen, kijken bij elkaar in 
de keuken!

• 18 Design Thinking tools waarmee zij hebben leren werken

• Feedback op iedere stap die zij gezet hebben in het proces



Knowledge Broker netwerk 2022
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Knowledge Broker netwerk 2022

Reacties

Vragen

Hou de berichten in de gaten!



‘Wat maakt jullie / jou uniek?’



Wat maakt jullie instelling uniek?



Wat maakt jullie knowledge broker project uniek?



Wat maakt jou als knowledge broker uniek?
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Voortgang 
projecten 2021

https://youtu.be/0OqiiYAzwM8

https://youtu.be/0OqiiYAzwM8


Voortgang 
projecten 2021



Het Persoonlijk Activiteitenbord
PAB



Inleiding
Libra Revalidatie en Audiologie streeft continu naar 
verbetering van zorg en dienstverlening. Het expertteam NAH 
van Libra R&A heeft daarom uitgesproken dat het tijd wordt 
om het therapeutisch klimaat op de verpleegafdelingen te 
verbeteren. Om cliënten bewust te maken van het feit dat 
alles wat zij doen revalideren is, zijn de Persoonlijke 
Activiteitenborden (PAB) ontwikkeld.



Probleemstelling

Door gebrek aan een duidelijke visie, middelen en 
therapeutisch denken door de revalidant, het behandelteam 
en de ondersteunende diensten is er een onvoldoende 
therapeutisch klimaat op de verpleegafdeling, met als 
gevolg een minder vloeiende overgang naar de thuissituatie. 



Gevolg
Revalidanten zien met name de therapieën in hun rooster als 
oefenmoment. Veel activiteiten daarbuiten zoals zelfzorg, 
eetmomenten en hobby’s, worden niet altijd als therapie 
ervaren. Dit resulteert erin dat activiteiten in de kliniek niet 
optimaal worden benut of wellicht zelfs worden overgenomen 
door verpleging of assistenten, met als gevolg dat de intensiteit 
waarmee geoefend wordt beperkt blijft



Doelstelling
• Revalidanten met NAH die klinisch verblijven bij Libra R&A, op 

locatie Blixembosch en Leijpark, revalideren begin 2022 in 
een zo optimaal mogelijk therapeutisch klimaat waarin alle 
activiteiten gedurende de dag benut kunnen worden om te 
oefenen op weg naar zelfstandigheid en ontslag naar huis, 
waardoor de overstap van klinische revalidatie naar ontslag 
naar huis kleiner wordt.

• Het PAB geeft een visueel overzicht van de mogelijke 
activiteiten en opdrachten met bijpassende mate van 
zelfstandigheid, waardoor het initiatief van de revalidant en 
zijn omgeving gestimuleerd wordt.



Resultaten
• Na een pilot met het provisorische PAB wordt er sinds juli  

2021 gewerkt met het definitieve bord



Resultaten
• Alle therapeuten en verpleging hebben toegang tot de 

webinar “Alles is Revalidatie” van Marieke Terwel welke is 
opgenomen binnen Libra en hebben deze gevolgd of gaan dat 
nog doen.



Resultaten
Enquêtes van revalidanten  (T1 meting) 
zijn deels afgenomen



.



To-do 2021
• Meer enquêtes van revalidanten  (T1 meting) 

afnemen en de feedback uit alle enquêtes 
verwerken

• Scholing m.b.t. “Alles is revalidatie” voor de 
ondersteunende diensten (huishoudelijke 
hulp en voedingsassistenten)

• Verder voorwaarden creëren voor 
revalidanten op de afdelingen om alle 
dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren. 



Dank voor jullie aandacht

Joëlle Logghe
Noortje Goudriaan

Titia de Haas
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Implementatie USER

Knowledge brokers Vivent



Doelstelling

Om inzicht te krijgen in de vooruitgang van de revalidant op alle 

functiedomeinen wordt er vanaf juni ‘21 door de zorgmedewerker samen met 

iedere revalidant (en eventueel systeem) de USER maandelijks ingevuld.

Er wordt naar aanleiding van USER score gericht gestuurd op revalidatiedoelen.

De USER score wordt een voorspeller voor ontslagdatum.

Vooruitgang wordt zichtbaar voor revalidant en behandelteam door afname USER.



Wat hebben we tot nu toe bereikt:

Instructie

Scores gedefinieerd

User bij iedere revalidant

Behandeldoelen afgestemd

Oriëntatie borging USER



Valkuilen

• Behandelaren zijn niet van af het begin meegenomen in het project. We 

hebben hun later moeten betrekken bij project.

• Iedereen betrekken bij het project, ook bij wisseling van het personeel.

• User werd niet door iedereen op dezelfde manier ingevuld.

• Motivatie voor werkvloer “Ooh, moeten we alweer iets erbij doen.”.

• Werkvloer is te weinig meegenomen in de voordelen van het gebruik van 

de User.

• Project is dermate groot, dat we de keus hebben moeten maken om ons 

dit jaar te richten op de implementatie van de USER.



Sterkte

• Onderlinge communicatie knowledge brokers.

• Na een stroeve start,  wordt nu bij iedere revalidant de User ingevuld.

• Door invullen van de User wordt meer inzichtelijk hoe de revalidant zich 

voelt. 

• Door tussentijdse evaluatie worden behandelaren, revalidanten en zorg 

betrokken bij het project.



Plan najaar 2021

Webinar

Coaching on 

the job

Scholing

USER



Borging volgt in 2022
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Projectplan 2021

Knowledge brokers de 

Zorgboog

Revalideren, zoek het uit of  zoek het op!

Ontwikkelen nieuwe website De Zorgboog



Aanleiding: de website van 

de zorgboog is onduidelijk.

De website van de Zorgboog bevat al jaren dezelfde informatie, welke 
niet helemaal kloppend meer is. 

Wij bieden GRZ revalidatie op 3 verschillende locaties, PG revalidatie, 
Revalidatie Orthopedie en Revalidatie na CVA.



Wat is niet duidelijk?

CVA revalidatie vindt plaats in een gebouw waar tevens een zorghotel gevestigd is. Op 

de 4e etage is de GRZ-afdeling, op de 5e etage het zorghotel. Beide afdelingen hebben 

dezelfde naam: Vitassist. Informatie over beide afdelingen liep door elkaar heen, 

waardoor de verwachtingen van zowel de revalidanten als de hotelgasten niet altijd 

overeen kwamen met de geboden zorg en therapie.



Oplossingen

Inmiddels is het zorghotel opgeheven en is de naam Vitassist veranderd in Suytkade. 

Dit om een nieuwe start te maken en meer duidelijkheid te creëren. 

De website zal door deze naamsverandering ook aangepast moeten worden. 



Volgende onduidelijkheid

PG revalidatie vindt plaats op twee afdelingen, genaamd G en H. Nader onderzoek 

wijst uit dat op afdeling G vooral de revalidatie plaats vindt, terwijl afdeling H zich met 

name richt op screening en crisisopvang. Wij als knowledge brokers hebben dan ook 

geadviseerd om afdeling H niet te vermelden op de website GRZ, omdat dit een heel 

ander soort afdeling is.



Eindconclusie

Advies: een algemene website over de GRZ binnen de Zorgboog. Op deze site wordt 

verwezen naar de 3 verschillende revalidatie-afdelingen:

- Revalidatie op Suytkade: met name gericht op CVA en amputatie

- Revalidatie op de Regenboog: met name gericht op orthopedie

- Revalidatie op groepswonen G: met name gericht op PG



De teksten van de website zijn inmiddels door ons herschreven en aangepast waar nodig. Er is 

voor gekozen om niets te veranderen in het beeldmateriaal op dit moment, huidige 

beeldmateriaal geeft een globale indruk.

Na akkoord van onze leidinggevenden wordt de website aangepast. 
Dit zullen we op feestelijke wijze bekend maken! Later volgt een 

effectmeting of de site nu duidelijker is voor onze doelgroep.
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Eventueel

• De verankering in kaart



Middagprogramma

Workshop Positieve Gezondheid
Mediatheek

Brainstorm project 2022
Lokaal 37A

Ronde 1 Tolbrug
JBZ
Libra R&A
Sint-Maartenskliniek

Vivent
De zorgboog
Vitalis
v. Neynsel

Ronde 2 Vivent
De zorgboog
Vitalis
v. Neynsel

Tolbrug
JBZ
Libra R&A
Sint-Maartenskliniek





Zelfmanagement in de neurorevalidatie

Knowledge Broker thema 2021

Expert: Ton Satink, PhD, ergotherapeut



Terugblik 
Zelfmanagement in neurorevalidatie

▪ Symposium november 2020
▪ Presentatie Zelfmanagement in de neurorevalidatie Ton Satink

▪Netwerkdag voorjaar 2021
▪ Z-scan

▪ Optionele verdieping (vier bollen model, artikelen Ergotherapie Magazine 
en website kennisbundel Vilans)

▪Maart 2021
▪ Verdiepende bijeenkomst onder leiding van Ton Satink



Zelfmanagement in de neurorevalidatie

Wat hebben jullie gedaan met de opgedane kennis?



Programma van vandaag…

Praktisch aan de slag met ‘Positieve Gezondheid’

• Korte introductie

• Spinnenweb 

• Invullen

• Elkaar bevragen

• Terugkoppeling

• Stellingen



Introductie

Zelfmanagement Positieve gezondheid 

“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) 

‘...het vermogen om je aan te passen en 
je eigen regie te voeren in het licht van 
de sociale, mentale en fysieke 
uitdagingen van het leven’. 

In het concept Positieve Gezondheid 
wordt verder gekeken dan alleen de 
ziekte van de cliënt, de focus wordt 
gelegd op de mogelijkheden en de 
krachten die de cliënt wel heeft.’ 
(Huber, et al., 2011).



Introductie

Zijn jullie bekend met het onderwerp positieve gezondheid?

Wordt er in de praktijk al gewerkt met het onderwerp 

positieve gezondheid? 



Positieve gezondheid



Positieve gezondheid

In gesprek met elkaar…

Vorm een duo

20 minuten per persoon

Vraag na welke scores er staan en waarom deze score?

Wat zou de ander willen veranderen? En waarom?



Checklist positieve gezondheid

IPH.nl (Z.D.) Fontys | Positieve Gezondheid (Z.D.) 

Houd je introductie bondig en kort

Maak het doel van Positieve Gezondheid duidelijk

Geef ruimte voor vragen

Spinnenweb is slechts een gespreksinstrument

Stimuleer eigen regie bij de cliënt door:

Zelf het spinnenweb te laten invullen

Zelf te reflecteren

Wees je bewust van je (non-verbale) houding

Ben jij te actief, dan wordt de cliënt passiever

Ga jij terug staan, dan activeer je de cliënt

Laat de cliënt zelf ontdekken

Stel open vragen en laat stiltes vallen

Coach en oordeel niet

Laat je verrassen

Alleen de mening van de cliënt telt

Laat de regie bij de cliënt

Maak de cliënt expert over zijn gezondheid



Terugkoppeling

IPH.nl (Z.D.) Fontys | Positieve Gezondheid (Z.D.) 

Hoe zijn de gesprekken verlopen?





Stelling 1:

In onze instelling is aandacht voor positieve gezondheid

Ja Nee



Stelling 2:

In onze instelling zou meer aandacht moeten zijn voor 
positieve gezondheid

Ja Nee



Stelling 3:

Het spinnenweb zouden wij kunnen inzetten in de praktijk

Ja Nee



Stelling 4:

Ik zou graag meer willen doen met zelfmanagement en/of 
positieve gezondheid

Ja Nee



Vragen?






