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Programma 9 maart 2021
10.00 uur Welkom

Stand van zaken Kennisnetwerk CVA Nederland

Deep Democracy n.a.v Woest Aantrekkelijk samenwerken door Jitske Kramer

Kampvuur!

12.30 uur Lunch

13.30 uur Nieuws en activiteiten in de regio’s 

Projectenfestival

Zorgstandaard Hersenletsel

Positieve Gezondheid

16.30 uur Afsluiting



Stand van zaken 

Door Bert Vrijhoef, voorzitter bestuur

• KNCN 2021+5

• Coördinatie blijft essentieel

• Handreiking Eerstelijns Herstelzorg

• Team KNCN



Actualiteit

Door Monique Bergsma, organisatorisch manager 

• Project casemanagement

• Zorgstandaard Hersenletsel

• Podcasts (h)erkennen van hersenletsel voor verpleegkundigen en 

paramedici

• Website Kennisnetwerk CVA Nederland

• Knowledge broker netwerk 2022



Actualiteit

• Webinar World Stroke Day: Het CVA, catastrofe van minuut tot minuut door 

neuroloog Paul van der Valk AmsterdamUMC op 29 oktober 2021

• CVA/NAH symposium 3 december 2021

• Workshop Oog voor Visuele Stoornissen

• Scholing Projectmatig werken

• Scholing Design Thinking



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



Design Thinking



Van Woest aantrekkelijk samenwerken naar 
Deep Democracy

• Reacties n.a.v de voordracht van Jitske Kramer

• Wat viel je op?

• Wat je ingewikkeld?

• Wat heb je geleerd?

• Waar zou je meer over willen weten?



Van Woest aantrekkelijk samenwerken naar 
Deep Democracy

• Deep Democracy is een filosofie, theorie en methode ineen die taal en techniek 
geeft om de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar te maken

• Uitgangspunt is dat we door samen te vechten voor het hoogst haalbare 
oplossing, het potentieel van de groep pas echt kunnen benutten

• Dat wat gezegd moet worden, kan gezegd worden

• Wijsheid van de minderheid wordt toegevoegd aan het meerderheidsbesluit

• Verschillen zijn een wezenlijk onderdeel van en logisch onderdeel van 
samenwerken en samen leven

• Leiders en begeleiders spelen een belangrijke rol in dit proces

• Wanneer we toestemming hebben om mens te zijn, met alle twijfels, meningen 
en gevoelens die daarbij horen, komen we tot verbinding en nieuwe inzichten.



Van Woest aantrekkelijk samenwerken naar 
Deep Democracy

Deep Democracy: 

• Niemand heeft het monopolie op de waarheid

• We gaan in gesprek om onze relatie te verdiepen ’We zijn bereid om van 
elkaar te leren

• We zullen het tempo van het gesprek af en toe vertragen

• We hebben elkaars hulp nodig om betere luisteraars te worden

• Praten en luisteren zijn menselijk

• We gaan ervanuit dat het af en toe chaotisch is



KAMPVUUR



Wat zien jullie als uitdaging in de tijd die voor je ligt?

Maak de vraag af:

Hoe zorg ik er in 2022 voor dat…?





Projectenfestival
bv

• Casemanagement

• Kwaliteitscriteria in Wegwijzer-hersenletsel.nl

• Afstemming van organisatie CVA/NAH zorg in de regionale 
keten



Van 12 aanbevelingen naar implementatie van goede zorg in 
de regio

Zorgstandaard Hersenletsel



Eigen regie vs Zelfmanagement

Eigen regie: hoe wil ik leven?

Zelfmanagement: wat heb ik daarvoor nodig?

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



Afsluiting

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

Ketencoordinatorendagen 2022: 

8 maart  

6 oktober



Afsluiting


