
 

Factsheet najaar 2021 

Kennisnetwerk CVA Nederland 
Samenwerken aan goede CVA/NAH zorg 

in regionale netwerken 
 

Op 12 oktober 2021 bestaat het Kennisnetwerk CVA Nederland 15 jaar! In deze factsheet wordt 

weergeven wat de resultaten zijn gedurende de eerste drie kwartalen van 2021 en wat u kunt 

verwachten voor 2022.  

In 2021 zijn 44 regionale samenwerkingsverbanden lid van het KNCN. Dat is meer dan 90% van het 
totale aantal ketens in Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementatie Zorgstandaard Hersenletsel 

De Zorgstandaard Hersenletsel wordt dit najaar gereed gemaakt voor implementatie. Tijdens het schrijven van de 

teksten door het werkveld, zijn drie ontwikkelingen die bijdragen aan verbetering van zorg voor mensen met   

CVA/NAH uitgewerkt. Daarin is samenwerkt met andere partners zoals de Hersenletsel Alliantie.                             

Deze ontwikkelingen zijn samen met het werkveld in gang gezet: 

• Ontwikkeling en implementatie Visiedocument Casemanagement  

• Ontwikkeling en implementatie van basisset kwaliteitscriteria 1e lijn 

• Inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg 1e lijn via website Wegwijzer-hersenletsel.nl  

• Ondersteuning voor regionale samenwerking CVA/NAH 

 

Implementatie Casemanagement Hersenletsel  

Dit voorjaar zijn 16 regio’s gestart met de 

implementatie van het Visiedocument 

Casemanagement. Het Kennisnetwerk CVA 

Nederland biedt 3 workshops projectmanagement  

én toegang tot een online implementatietool aan. In 

de workshops maken deelnemers kennis met tools 

van Design Thinking, een kort cyclische manier van 

projectmatig werken. Deze tools helpen de 

deelnemers dit project in hun eigen regio vorm te 

geven en op korte termijn resultaten te bereiken. De 

ervaring die men opdoet met deze vorm van 

projectmatig werken is daarna ook toepasbaar op 

andere projecten. Zie hier voor meer informatie. 

Basisset Kwaliteitscriteria 1e lijn 

Samen met regionale samenwerkingsverbanden 1e 

lijn is een basisset kwaliteitscriteria opgesteld. Deze 

criteria zijn de basis van verdere ontwikkelingen om 

de juiste zorg op de juiste plaats aan de juiste 

zorgvrager door de juiste zorgverlener plaats te  

laten vinden.  

Wegwijzer-hersenletsel.nl  

Alle behandelaren kunnen zichzelf zichtbaar maken 

voor zorgvragers, naasten en professionals op de 

website wegwijzer-hersenletsel.nl. Behandelaren  

die verbonden zijn aan een regionaal netwerk dat 

aan de basisset kwaliteitscriteria voldoet, staan 

geoormerkt op deze website. 

 

 

https://www.kennisnetwerkcva.nl/kennisbank/casemanagement/
https://www.wegwijzer-hersenletsel.nl/


  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale Spreekuren  

Regelmatig worden digitale spreekuren 

georganiseerd waarin vragen over actuele 

onderwerpen door een team van experts uit het 

CVA/NAH werkveld worden beantwoord. Zo delen 

professionals de oplossingen voor knelpunten in de 

zorg met elkaar. 

Project handreiking 1e lijns Herstelzorg 

De beroepsverenigingen Ergotherapie Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), 
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) 
en Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) hebben een subsidie ontvangen van de Hersenstichting om zorgverleners 
te ondersteunen bij het aanpakken van problemen die zorgvragers en naasten ervaren. In de eerste stappen hebben 
zorgverleners drie probleemgebieden vastgesteld:  

• het is onduidelijk welke kennis en vaardigheden ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten nodig hebben 
gezien de ernst van de aandoening;  

• het is onduidelijk hoe de juiste zorg op het juiste moment kan worden geboden binnen een regionale 
samenwerking. Iedere regio maakt eigen afspraken;  

• de vindbaarheid van de juiste therapeut is beperkt en zowel patiënten als zorgverleners missen het overzicht 
hierin.  

Het project gaat 1 oktober 2021 van start en heeft een looptijd  
van 16 maanden. 
 

Uitdagingen voor 2022: 

➢ Implementatie Zorgstandaard Hersenletsel 

➢ Evaluatie van regionale 

samenwerkingsverbanden 

➢ Doorontwikkelen Visiedocument 

Casemanagement 

➢ Project Handreiking 1e lijns herstelzorg 

➢ Continuering digitale spreekuren 

➢ Leernetwerk regionale coördinatoren en 

Knowledge Broker Netwerk 

 
 

Knowledge broker netwerk 2022 

De jaarcyclus is vernieuwd! Naast een 

scholingsdag voor nieuwe Knowledge brokers, 

volgen alle Knowledge brokers de webinars 

Design Thinking. Met behulp van diverse tools 

worden de Knowledge brokers geleerd om met 

hun projectgroep stappen te zetten in het 

implementatieproject dat zij willen opzetten in hun 

eigen instelling. Uitwisseling in het leernetwerk 

blijft gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Vast 

onderdeel van de jaarcyclus is de inzet van een 

inhoudelijk deskundige die d.m.v. een workshop 

de deelnemers helpt om de zorgvernieuwing 

concreet vorm te geven.  

 

 

 

https://ergotherapie.nl/
https://www.kngf.nl/
https://www.nvlf.nl/
https://revalidatiegeneeskunde.nl/
https://www.kennisnetwerkcva.nl/
https://www.hersenstichting.nl/


  

 

Podcasts voor verpleegkundigen en paramedici 

Het Kennisnetwerk CVA Nederland werkt actief aan diverse 

onderzoeken. 

CVA/NAH symposium 2021: 

Zorg voor mensen met een 
CVA/NAH blijft maatwerk! 

3 december 2021 

 

Dagvoorzitter is: Yvonne Dockx 

Keynotesprekers zijn: Prof. dr. Kamran Ikram, Prof. Dr. Joke 

Spikman UMCG, Rutger Slump, Prof. Dr. Maria van den Muisenberg, 

Jeroen Havers, MSc  

Webinars worden verzorgd door: Svenja Cremer- promovenda, 

Tanja Nijboer - Associate Professor, Martine Kant-Bosma – 

promovenda, Susan Blom - de Heer, MSc, Iris van Leeuwen , Anita 

Veldt, Prof. Dr. Coen van Bennekom , Prof. Dr. Rienk Dekker  

 

 

Aanmelden 

https://www.youtube.com/watch?v=JhQ0BxELUlw
https://www.youtube.com/watch?v=JhQ0BxELUlw
https://www.youtube.com/watch?v=JhQ0BxELUlw
https://www.youtube.com/watch?v=JhQ0BxELUlw
https://www.youtube.com/watch?v=JhQ0BxELUlw
https://www.youtube.com/watch?v=JhQ0BxELUlw
https://www.youtube.com/watch?v=JhQ0BxELUlw
https://www.youtube.com/watch?v=JhQ0BxELUlw
https://www.kennisnetwerkcva.nl/agenda/cva-nah-symposium-zorg-voor-mensen-met-een-cva-nah-blijft-maatwerk/
https://www.youtube.com/watch?v=JhQ0BxELUlw
https://www.youtube.com/watch?v=JhQ0BxELUlw

