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Welkom

• Totstandkoming

• Praktische aanbevelingen
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Aanleiding

Mensen met diverse vormen van hersenletsel krijgen niet altijd de meest 
effectieve en efficiënte behandeling in de thuissituatie (Borcherts et al., 2018)

• Kennis en vaardigheden
• Juiste Zorg op de Juiste Plek
• Zichtbaarheid en vindbaarheid

Ref.: Borcherts J et al. Passende zorg en substitutie in zorgnetwerken voor mensen met een CVA. Januari 2018



Onderzoeksvragen

• Welke kennis en vaardigheden hebben ergotherapeuten, fysiotherapeuten en 
logopedisten in de eerste lijn nodig om mensen met hersenletsel te 
behandelen in relatie tot de ernst van het letsel?;

• Hoe kan de juiste zorg op het juiste moment en de juiste plek geboden 
worden binnen regionale samenwerking?;

• Hoe kan de vindbaarheid van de juiste therapeut voor zowel mensen met 
hersenletsel als zorgverleners worden verbeterd?
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Doel

Het ontwikkelen van een multidisciplinaire handreiking om de juiste zorg op de 
juiste plek te kunnen bieden aan personen met hersenletsel in de eerste lijn.

Consortium:



Betrokken werkgroepen

• Stuurgroep: EN, KNGF, KNCN, NVLF en VRA

• Projectgroep: EN, KNGF, KNCN, NVLF, VRA en onafhankelijke voorzitter

• Gebruikerscommissie: ervaringsdeskundigen, EN, KNGF, KNCN, NVLF, VRA en ZN.



Proces ontwikkeling



Ontwikkeling Handreiking

Onderzoeksfase: 
• Interviews (ervaringsdeskundigen; ergotherapeuten, fysiotherapeuten, 

logopedisten en revalidatieartsen; overige zorgprofessionals (N=23)
• Scoping review (N=30)
• Delphi-studie (74 items beoordeeld door 25 deelnemers)

Ontwikkelfase: 
• Conceptversie geschreven met input van de stuurgroep, projectgroep en 

gebruikerscommissie 
• Conceptversie aanpassen n.a.v. feedback naar eindversie (= huidige fase)
• Maart 2023 presentatie eindversie



Ontwikkeling Handreiking - uitkomsten

Uitgangsvraag 1: 
‘Het is onduidelijk voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten welke 
kennis en vaardigheden nodig zijn om passende zorg te kunnen leveren.’

• Expertise in hersenletsel
• Hersenletsel specifieke scholing
• Samen beslissen



Ontwikkeling Handreiking - uitkomsten

Uitgangsvraag 2:
‘Het is voor regionale samenwerkingsverbanden, binnen de hele keten, een 
uitdaging te bepalen hoe de juiste zorg op het juiste moment kan worden geboden.’ 

• Multidisciplinaire samenwerking
• Vergoeding voor multidisciplinair overleg
• Warme overdracht



Ontwikkeling Handreiking - uitkomsten

Uitgangsvraag 3:
‘Het is een uitdaging voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten met 
de juiste kennis om zich zichtbaar en vindbaar te maken voor personen met 
hersenletsel en verwijzers.’

• Behoefte aan website met aanbod van behandelaren
• Doorontwikkeling van de website ‘Wegwijzer Hersenletsel’



Laatste loodjes

• Definitieve versie opleveren

• Accorderen door de beroepsverenigingen

• Opleveren en verspreiden

• Vrij toegankelijk document



Vervolg

ZonMw subsidie: ‘Versterking paramedische samenwerking in de herstelzorg’
ZonMw subsidie aangevraagd: ‘Implementatie science practioner Fellowship’



Take home message?
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Meer informatie

Projectpagina KNCN:

Zie ook onze poster!

Contact: 
g.douma@kennisnetwerkcva.nl
l.koester@kennisnetwerkcva.nl
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