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Kwaliteit Eerstelijns CVA-netwerk Rotterdam (ECNR) 

Uit statuten: 

LEDEN EN BEGUNSTIGERS 

 

Artikel 4 

 

1. De vereniging kent:  

  a. gewone leden;  

  b. aspirant-leden 

  c. ereleden;  

  d. begunstigers.  

 

2. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde 

reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden 

daaronder de in lid 1 onder a tot en met d bedoelde leden begrepen, 

tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 

 

Artikel 5 

 

1. Gewone leden van de vereniging kunnen uitsluitend natuurlijke 

personen zijn die werkzaam zijn in de eerste lijn in de regio 

Rotterdam. Die voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in het 

huishoudelijk regelement en, indien van toepassing, geregistreerd 

zijn in het Centraal Kwaliteitsregister van hun beroepsvereniging. 

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.  

2. Aspirant leden kunnen zijn:  

 Betrokken zorgprofessionals met een erkend diploma van hun 

specifieke beroepsgroep met de bereidheid zich te scholen voor de 

CVA-zorg; de termijn om aan de gestelde scholing te voldoen is 

gespecificeerd in het huishoudelijk reglement. 
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3. Ereleden zijn leden, die wegens hun bijzondere verdiensten aan de 

vereniging als zodanig zijn benoemd door de algemene vergadering; 

zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de leden, behalve 

de verplichting tot het betalen van contributie.  

4.  Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging 

financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te 

stellen minimum bijdrage. 

Goede zorg is belangrijk. Goede zorg is professionele zorg die op een 

aandachtige en verantwoordelijke manier wordt gegeven en bijdraagt 

aan de kwaliteit van bestaan van cliënten. Wij streven naar een optimale 

interactie met de cliënten en hun mantelzorg om ze te ondersteunen en 

een zo normaal mogelijk leven te leiden, afgestemd op hun individuele 

wensen, behoeften en mogelijkheden.  
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UIT Huishoudelijk reglement (HHR) 

Kwaliteitseis1 voor lidmaatschap ECNR. 

1. Deelname aan netwerk: 

 

o Aantoonbare specifieke scholing en affiniteit gericht op 

CVA-zorg. 

o Aantoonbare klinische expertise bezitten. 

o Meedoen aan het specifieke CVA scholingstraject, 

monodisciplinair, vanuit het Netwerk. 

o Werken volgens het opgestelde zorgpad en 

samenwerkingsafspraken. 

o Werken en rapporteren volgens de richtlijnen van de eigen 

beroepsgroep en de CVA richtlijn van het Centraal 

BegeleidingsOrgaan (CBO).  

o De mogelijkheid hebben om aan huis te behandelen. 

o Erkenning van de deelnemende disciplines en bereid zijn 

om samen te werken volgens het zorgpad met de 

verschillende disciplines. 

o Verplicht deelnemen aan regionaal intervisie- en 

multidisciplinair overleg (MDO). 

 

2. Klinische expertise 

 

De gestelde klinische expertise is per discipline gespecificeerd volgens 

de richtlijnen die voortvloeien uit de CBO CVA richtlijn. 
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3. Werken volgens het zorgpad 

 

Door onderlinge erkenning van elkaars expertise kan door mono- en 

multidisciplinaire samenwerking patiëntgericht gewerkt worden: Zorg-

op-maat, waarbij tegenstrijdigheden vermeden dienen te worden. Zo 

kan de geboden zorg efficiënter, veiliger, sneller en vollediger door 

informatie en kennis te delen.  

4. Rapportage/verslaglegging 

 

In de ketenzorg is transparante verslaglegging onontbeerlijk. Als 

eenheid in structuur van het zorgdossier dient dit volgens de ICF 

formulering, taal en klinimetrie gehanteerd te worden.  

Dit geeft inzicht in het behandelplan en verloop, wat essentieel is voor 

interne toetsing, verbetering en deelname aan wetenschappelijk 

onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1: Kwaliteitseis op basis van WBS en onderbouwd met best practice analyse transmurale CVA 

netwerken  

2: Gemiddelde huisartsen praktijk heeft 5 CVA patiënten / Jaarlijks worden 2300 personen in RSS 

opgenomen. 61% keert terug naar de woonomgeving, waarvan 65% aangeeft ondersteuning in de 

thuissituatie nodig te hebben. Dit zijn binnen 1 jaar, over het gehele verzorgingsgebied, 912 nieuwe 

patiënten.  
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Kwaliteitsplan 

Het Kwaliteitsplan richt zich op het implementeren, evalueren en borgen 

van het kwaliteitsbeleid van ECNR. Het kwaliteitsplan dient als leidraad 

voor het bestuur ten aanzien van de kwaliteit van de geboden zorg- en 

dienstverlening.  

Specifieke onderdelen: 

o Controleren en actualiseren voor het kwaliteitsbeleid.  

o Het monitoren van de houdbaarheid en actualiteit van de 

protocollen binnen het ECNR.  

o Het volgen van landelijke ontwikkelingen op het gebied van 

kwaliteit en het interpreteren van het belang ervan voor het 

ECNR.  

o Het stimuleren en ondersteunen van initiatieven op het gebied 

van kwaliteit binnen de verschillende disciplines van het ECNR.  

o Het verzamelen van informatie over eventuele klachten en 

knelpunten, het analyseren van deze gegevens en het 

uitzetten of volgen van verbeteracties.  

o Het opzetten en inrichten van een kwaliteitssysteem, waarmee 

beleid en regelingen systematisch kunnen worden beschreven, 

uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld. 

Het kwaliteitsplan is gebaseerd op een kwaliteitsverbeteringsysteem. 

Hierdoor is binnen het ECNR continue kwaliteitsverbetering mogelijk. Dit 

doen we volgens de Deming-cyclus. Hierbij wordt eerst geconstateerd 

dat er een probleem is (Pro-Act) en besloten dat verandering gewenst is 

(Re-Act). Vervolgens wordt de oorzaak geanalyseerd en de 

verbetermogelijkheden geïnventariseerd (Plan). Vervolgens wordt de 

gewenste verandering doorgevoerd (Do) waarna een analyse volgt of de 

doelen gehaald zijn en of er daadwerkelijke kwaliteitsverbetering is 

opgetreden. 
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Borging 

 

Om de protocollen van het ECNR te borgen, is blijvende aansturing, 

onderhoud en innovatie nodig. De volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. Monodisciplinaire protocollen worden elke drie jaar geëvalueerd. 

2. Minimaal 80% van de patiënten die ontslagen worden uit de RSS 

wordt in de thuissituatie gezien door de extramurale CVA-

verpleegkundigen, als centrale spil. 

3. Op basis van het zorgpad wordt de zorgverlening, zoals 

beschreven in de zorgstandaard door gekwalificeerd personeel 

geleverd. 

4. Minimaal 80% van de patiënten die behandeld worden binnen het 

ECNR zijn tevreden over de geleverde zorg. 

5. De protocollen van het ECNR zijn goed ingevoerd in de 

deelnemende praktijken. 

 

Functie Kwaliteitsplan 

 

Het kwaliteitsplan is een belangrijke pijler in de organisatie van de 

borging en kwaliteitsverbetering van de CVA- zorg in de thuissituatie. 

Het kwaliteitsplan dient als signalerend en adviserend en heeft als taak: 

o vormgeven tweejaarlijks kwaliteitsplan 

o vormgeven van het jaarplan 

o bespreken regionale analyse/trends t.a.v. MDO met voorstellen 

voor regionale verbeteracties 

o voorbereiden scholing- en MDO 

o scholingsplan op basis van inventarisatie 

o evaluatie verbeterplannen  

o voortgang verbeter- en innovatietrajecten 

o aansturen werkgroepen voor verbeter- of innovatietrajecten 

o tweejaarlijks evalueren en adviseren richting bestuur 
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Kwaliteitsinstrumenten 2012-2014 

 

Het borgen en beheren van de huidige Zorgprotocollen zal onder de 

verantwoordelijkheid van het bestuur komen te liggen.  

Het zorgproces wordt cyclisch gemonitord door middel van 

kwaliteitsinstrumenten. De volgende kwaliteitsinstrumenten worden 

gebruikt: 

1. website 

2. controleren kwaliteitseisen van de leden 

3. monitoren van proces- en uitkomstindicatoren  

4. meting van de patiënttevredenheid 

5. deskundigheidsbevordering van de zorgverlener 

 

1. Website 

 

De inhoud van het netwerk is digitaal vastgelegd op de website voor de 

zorgzoekende en de hulpleners www.ecnr.nl . Wenselijke aanpassingen, 

o.a. naar aanleiding van een behoeftepeiling onder de gebruikers, 

worden besproken in het bestuur De evaluatie van de website staat één 

keer per jaar standaard op de agenda van het bestuur. Aanpassingen op 

basis van ontwikkelingen zullen worden meegenomen. 

 

2. Controleren kwaliteitseisen van de leden 

 

De leden ontvangen jaarlijks een rapport waarin de resultaten en trends 

van de afgelopen jaren wordt weergegeven. Vanuit het kwaliteitsplan 

worden de gegevens vergeleken en wordt er een regionale 

verdiepingsslag gemaakt. Deze wordt op de jaarlijkse bijeenkomst 

gepresenteerd en besproken met de leden. Doel: het formuleren van 

verbeteracties op praktijkniveau en op regionaal niveau. 
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3. Monitoren van proces- en uitkomstindicatoren  

 

Het bestuur zal haar leden vragen deel te nemen aan het verzamelen van 

proces- en uitkomstindicatoren Indien er een verzoek komt van de RSS 

of het landelijk Kennisnetwerk CVA indien men overgaat tot 

benchmarking van de chronische fase. 

 

4. Meting van de patiënttevredenheid  

 

Deze meting van de patiënttevredenheid heeft ten doel de organisatie 

van de zorg te evalueren en advies uit te brengen over mogelijke 

verbeteringen. Daarnaast heeft de patiënt-tevredenheidsmeting ook een 

belangrijke signalerende functie ten aanzien van het regionale 

samenwerkingsproces. 

 

5. Deskundigheidsbevordering van zorgverleners: 

 

a) multidisciplinaire overleggen (MDO’s) / Intervisiebijeenkomsten. 

- Het bestuur organiseert twee tot drie keer per jaar 

MDO’s/intervisiebijeenkomsten voor de leden.  

- Bij de intervisiebijeenkomsten wordt er monodisciplinair minimaal 

1 casuïstiek en intervisie besproken, naast eventuele relevante 

wetenschappelijke artikelen.  

- Bij de regionale MDO is een multidisciplinair team aanwezig en 

wordt op toerbeurt een voorzitter aangesteld. 

- De voorzitter evalueert met het bestuur de voortgang. 

 

b) Jaarlijkse bijscholing (-en spiegelavond)  

- Eén keer per jaar wordt door het bestuur een scholing-

/spiegelavond voor de leden georganiseerd.  

- Doel het evalueren van de patiënttevredenheidsmeting en de 

regionale/nationale trends in de CVA-zorg.  
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- Er worden de voorstellen tot verbeteracties gepresenteerd en een 

handreiking gegeven voor verbeteracties op praktijkniveau.  

- Voor de bijscholing wordt accreditatie aangevraagd.  

- De scholing sluit aan op ontwikkelingen in de CVA-zorg in het 

algemeen en op de inventarisatie van de scholingsbehoefte bij de 

regionale bijeenkomsten.  
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