
Passende zorg en substitutie in zorgnetwerken 
voor mensen met een CVA

Een samenwerking tussen het  LUMC, Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatiecentrum, ondersteund 
door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) vanuit een samenwerking  van de 

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en de Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVN).
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1. Achtergrond onderzoek



2. Resultaten CVA netwerken
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Werkdefinitie eerstelijns CVA zorgnetwerk

“Elk samenwerkingsverband van zorgverleners in de eerste lijn, 
met formele afspraken over de samenwerking en/of over de 
inhoud van zorgverlening aan mensen met CVA”.

N.B.:

- Zorgverleners in de eerstelijn, anders dan alleen de huisarts 
en/of thuiszorg, 

- Het verband is multidisciplinair of monodisciplinair van opzet, 

- al dan niet in combinatie met behandelaren in de tweede lijn 
en/of met een rol voor CVA-patiëntenverenigingen.



Overzicht eerstelijns CVA-netwerken



Factsheet



Respons

Gevonden Respons Respons
percentage

Aantal netwerken 15 15 100%

Aantal netwerkleden > 456 160 35% (max)

Aantal patienten - onbekend- 9 (lopend) - onbekend-



Respons per netwerk
Netwerk Aantal 

leden
Respons Respons percentage

Eerstelijns CVA Team Ede e.o. 8 7 88%

CVA netwerk Nijmegen 41 24 59%

Stroke Service Eemland 17 8 47%

Neuronetwerk  Midden-Kennemerland 15 7 47%

Eerstelijns netwerk NAH Zuid-Oost Brabant 49 17 35%

CVA netwerk Drachten 6 2 33%

Neurologie Netwerk  Apeldoorn e.o. 30 9 30%

CVA netwerk Almere 29 7 24%

Stroke Service Assen 140 30 21%

Eerstelijns CVA netwerk Rotterdam 103 21 20%

Eerstelijns CVA Netwerk Midden- Holland 11 2 18%

CVA netwerk Eindhoven- de Kempen 50 6 12%

CVA netwerk de Schoterwerven, Heerenveen 25 3 12%

CVA netwerk Alkmaar e.o. 22 2 9%

Neurologie Zorgketens Leeuwarden onbekend 15 -



3. Discussie-onderwerpen



A. Kwaliteit netwerken

Gebruik richtlijnen

Gemeenschappelijk behandelprogramma/ gemeenschappelijk 
zorgpad

 (uniform) meten en evalueren

Casemanagement

 Samenstelling van professionals

Netwerkbijeenkomsten



A. Kwaliteit netwerken
Achtergrond

• In het behandelkader CVA van de VRA worden minimum 
vereisten voor deskundigheid op teamniveau benoemd:

– Deelname NAH/CVA overleggen

– Knowledgebrokersprojecten 

– Gestructureerde afname van klinimetrie

– Werken volgens de meest recente richtlijnen

• Samenstelling van het netwerk van belang 

• Organiseren van netwerkbijeenkomsten

• Rol revalidatiearts



A. Kwaliteit netwerken
resultaten coördinatoren

Waarborging kwaliteit netwerken door:

- scholing, aanwezigheid bij bijeenkomsten, zelfevaluatie, 
multidisciplinair overleg

Instrumenten om kwaliteit te waarborgen:

- kwaliteitseisen, registratie, casuïstiekbespreking, symposium, 
kwaliteitssysteem, spiegelgesprekken, visitatie, een commissie 
kwaliteit

EBP werken:

- richtlijnen, deelname knowledgebroker netwerk, delen van 
best practices en experience based werken



A. Kwaliteit netwerken
resultaten coördinatoren

7%

40%

47%

60%

80%

87%

93%

60%

53%

40%

20%

13%
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Een gezamenlijk  patiëntendossier? (N=15)

Casemanagement voor CVA-patienten? (N=15)

Uniform meten van resultaten van de behandeling?(N=15)

Een gemeenschappelijk behandelprogramma voor CVA-patienten?(N=15)

Uitwisseling van patiëntengegevens? (N=15)

Worden de doelen van het netwerk geëvalueerd en zo nodig bijgesteld?
(N=15)

Ja Nee



A. Kwaliteit netwerken
resultaten netwerkleden
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Is er voor CVA-patienten een casemanager binnen het netwerk? (N=126)

Worden deze resultaten op groepsniveau geanalyseerd en teruggekoppeld
aan behandelaren? (N= 98)

Leiden resultaten en analyses tot aanpassing van de behandeling? (N=98)

Is er door het netwerk een gezamenlijk behandelprogramma/zorgpad
ontwikkeld voor de behandeling van CVA-patienten? (N=142)

Worden de (eind)resultaten van de behandeling van CVA-patienten
gemeten? (N=98)

Wordt de voortgang van de behandeling van CVA-patienten gemeten? (n =
124)

Heeft u behoefte aan een jaarlijks landelijk geaccrediteerde scholing?
(N=116)

Past u richtlijnen toe bij de behandeling van CVA-patiënten? (N=119)

Ja Nee Weet niet Niet van toepassin



A. Kwaliteit netwerken
resultaten netwerkleden
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Coordinatoren (N=15): Er moet een kwaliteitscertificering voor CVA-
netwerken komen

Netwerkleden (N= 115): Een kwaliteitscertificering voor CVA-netwerken is
wenselijk

eens neutraal oneens



A. Kwaliteit netwerken
Specifieke vragen kwaliteit netwerken:
Moet in een evidence based format worden opgenomen dat:

• netwerkleden deelnemen aan regionale en landelijke CVA overleggen

• netwerken bijeenkomsten voor de leden moeten organiseren voor kennisuitwisseling

• er een gezamenlijke visie op behandeling van CVA-patiënten moet zijn

• er een gezamenlijk zorgpad/behandelprogramma moet zijn

• netwerken gestructureerde afname van klinimetrie moeten hebben

• netwerken verplicht zijn de richtlijnen van hun beroepsgroep te volgen

• casemanagement moet zijn belegd als patiënt meerdere disciplines heeft

• inbedding in ketennetwerken (met tweede lijn) noodzakelijk is?



B. Individuele kwaliteit

Opleiding

Aantal te behandelen patiënten

Intervisie



B. Individuele kwaliteit
Achtergrond

Niveau 1 Niveau 2 

Fysiotherapie  ervaring met CVA-patiënten

 werken volgens KNGF richtlijn beroerte

 specifieke kennis, vaardigheid en deskundigheid (nader 

beschreven, onder andere spierkracht, beweeglijkheid, 

uithoudingsvermogen, looptraining, transfers, 

energiemanagement, arm/handfunctietraining, 

neurorevalidatie)

Ergotherapie  ervaring met CVA-patiënten

 werken volgens meest recente 

Ergotherapierichtlijn CVA

 kennis over spalken en kunnen maken 

 kennis over voorzieningen en vergoedingen

 specifieke kennis, vaardigheid en deskundigheid (nader 

beschreven, onder andere energiemanagement, 

neurorevalidatie, armhandfunctietraining zitten, houding)

Logopedie  ervaring met afasie patiënten

 ervaring met slikstoornissen

 specifieke kennis, vaardigheid en deskundigheid op het gebeid 

van Cognitieve Revalidatie en afasie 

Maatschappelijk Werk  ervaring met CVA-patiënten

 Specifieke kennis, vaardigheid en deskundigheid (nader 

beschreven, onder andere (rouw0 verwerking, seksualiteit, 

sociale kaart, relevante wet- en regelgeving))

Psychologie  kennis van verlies- en rouwverwerking, EMDR, 

diagnostiek en revalidatie van 

neuropsychologische functiestoornissen en 

deskundigheid op het gebied van Cognitieve 

Revalidatie

 minimaal  1 GZ-psycholoog per team of klinisch 

neuropsycholoog, 

 deelname aan studiedagen/cursussen

 Specifieke kennis, vaardigheid en deskundigheid (nader 

beschreven, onder andere psycho-educatie, seksualiteit, 

persoonlijkheidsproblematiek, omgaan met afasie, begeleiding 

groepen, behandelplanontwikkeling)



B. Individuele kwaliteit
resultaten coördinatoren

Uitwisseling van vakinhoudelijke informatie:

- netwerkbijeenkomsten, ketenoverleg, werkgroep- of 
netwerkvergaderingen, scholing, multidisciplinair overleg, 
intervisie.

Netwerkbijeenkomsten:

- Door alle netwerken georganiseerd

- Enkele keren per jaar of eens per 2 of 3 jaar

- Deels verplicht

- Opkomst over het algemeen goed

- Organisatorische en/of inhoudelijke onderwerpen



B. Individuele kwaliteit
resultaten coördinatoren

Welke toelatingseisen worden er gesteld aan leden van het netwerk (meerdere antwoorden mogelijk)?

(N=15) aantal %

Geen toelatingseisen 1 7%

Registraties, te weten 6 40%

Minimum aantal CVA-patiënten, te weten 11 73%

Scholingseisen, te weten 12 80%

Anders, namelijk 11 73%

Welke eisen worden er gesteld aan continuering van het lidmaatschap (meerdere antwoorden mogelijk)?

(N=11) aantal %

Deelname aan netwerkbijeenkomsten 10 91%

Registraties, te weten 3 27%

Minimum aantal CVA-patiënten, te weten 5 45%

Scholingseisen, te weten 7 64%



B. Individuele kwaliteit
resultaten netwerkleden

Specifieke toelatingseisen om lid te worden en te blijven van het netwerk (meerdere antwoorden mogelijk)?

(N=118) aantal %

Geen toelatingseisen 36 31%

Minimum aantal CVA-patiënten, te weten 36 31%

Scholingseisen, te weten

Bij- en nascholingseisen

Andere registraties

43

45

2

36%

38%

2%

Anders, namelijk 37 31%

79%

74%

16%

21%

5%

5%
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Ik ben tevreden over het aantal georganiseerde CVA-netwerk
bijeenkomsten (N=112)

Ik ben tevreden over de inhoud van de georganiseerde CVA-
netwerk bijeenkomsten (N=107)

(Heel) tevreden % Niet tevreden/niet ontevreden % (Helemaal) niet tevreden %



B. Individuele kwaliteit
resultaten netwerkleden

Activiteiten Ja Nee Weet niet

% % %

Heeft u de afgelopen 5 jaar een symposium of congres gevolgd met 

betrekking tot CVA? (N=146)

73% 27% -

Neemt u deel aan intervisiegroepen vanuit het netwerk? (N=119) 34% 66% -

Worden er CVA-netwerkbijeenkomsten georganiseerd? (N=121) 94% 1% 5%



B. Individuele kwaliteit

Specifieke vragen individuele kwaliteit:
Moet in een evidence based format worden opgenomen:

– Minimale eisen aan deelnemers bij toelating, zo ja:

• Eisen aan aantal CVA-patiënten per jaar (hoeveel)

• Eisen aan aantal jaar ervaring met CVA-patiënten (hoe lang)

• Eisen mbt scholingsniveau

• Eisen aan registraties

– Minimale eisen aan deelnemers bij continuering van het lidmaatschap, zo ja:

• Eisen aan aantal CVA-patiënten per jaar (hoeveel)

• Eisen aan aantal jaar ervaring met CVA-patiënten (hoe lang)

• Eisen mbt scholingsniveau

• Eisen aan registraties

• Eisen tav deelname aan netwerkbijeenkomsten

• Eisen tav intervisie binnen het netwerk

• Eisen tav bij- en nacholing?



C. Communicatie en samenwerking

 Samenwerking onder de leden 
(samenwerkingsafspraken en samenwerking 
complementaire disciplines)

 In en externe verwijzing



C. Communicatie en samenwerking
Achtergrond

• Goed organiseerde netwerken kunnen bijdragen aan 
deskundigheidsbevordering, betere communicatie en hogere 
patiënttevredenheid (Verhoef 2004; Bosch 2009)

• Parknet: netwerk leidt tot vergroting van de kennis van de 
eerstelijns behandelaars over de aandoening, toename van de 
patiënttevredenheid over behandeling en verbetering van  de 
kwaliteit. (Van der Marck 2013)



C. Communicatie en samenwerking
Resultaten coördinatoren

Afspraken met:

Tweede lijn 14

Keten coördinatie van keten 10

Patiëntenvereniging 8

Huisarts 7

Beroepsvereniging 1

Afspraken tussen netwerk en tweede lijn 14



C. Communicatie en samenwerking
Resultaten netwerkleden
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Ik ben tevreden over de bekendheid van het CVA-netwerk bij verwijzers
(N=116)

Ik ben tevreden over de bekendheid van het CVA-netwerk bij collega's
(N=117)

Ik ben tevreden over het aantal verwijzingen van CVA-patiënten naar mij
als lid van een CVA-netwerk (N=116)

 Ik ben tevreden over de communicatie tussen leden binnen het netwerk
(N=117)

(Heel) tevreden Niet tevreden/niet ontevreden (Helemaal) niet tevreden



C. Communicatie en samenwerking

Specifieke vragen communicatie en samenwerking:
Moet in een evidence based format worden opgenomen dat:

• Afstemming met de tweedelijns vereist is

• Afstemming met de keten vereist is

• Afstemming met huisartsen vereist is

• Andere netwerkpartners moeten worden betrokken

• Verwijscriteria binnen en buiten het netwerk moeten worden opgesteld



D. Toegankelijkheid

 Zichtbaarheid

 Bereidbaarheid



D. Toegankelijkheid
Achtergrond

Zichtbaarheid en bereikbaarheid van de eerstelijns CVA-
netwerken is van belang om te zorgen dat de CVA-patiënten 
daadwerkelijk bij de netwerkleden terecht komen. Zichtbaarheid 
moet er zijn bij de verwijzers en/of bij patiënten zelf.

- Netwerken moeizaam te vinden

- Beperkt aantal netwerken

- Weinig beschikbare informatie



D. Toegankelijkheid
Resultaten coördinatoren
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ik ben tevreden over de bekendheid van het CVA-netwerk bij verwijzers

Ik ben tevreden over de bekendheid van het CVA-netwerk bij patiënten

Ik ben tevreden over de bekendheid van het CVA-netwerk bij collega's

(Heel) tevreden Niet tevreden/niet ontevreden (Helemaal) niet tevreden

Op welke doelgroep(en) richt uw netwerk zich (meerdere antwoorden mogelijk)?

(N=15) aantal %

Neurologie 3 20%

CVA/Beroerte 14 93%

NAH 5 33%



D. Toegankelijkheid

Specifieke vragen toegankelijkheid:
Moeten in een evidence based format aspecten worden opgenomen met betrekking 
tot:

• Doelen en activiteiten ten behoeve van bekendheid bij verwijzers

• Doelen en activiteiten ten behoeve van bekendheid bij patiënten

• Doelen en activiteiten ten behoeve van bekendheid bij andere netwerkpartners en 
collega’s?



E. Sturing en uniformering

Behoefte aan sturing

Eigenaarschap

Organisatie



E. Sturing en uniformering
Achtergrond

• Weinig systematische kennis over het slagen en falen van 
inter-organisationele samenwerking en 
organisatieontwikkeling in de eerstelijnszorg. Een eenduidige 
succesformule voor samenwerking in de zorg ontbreekt (De 
Bakker et al. 2015) 

• Weinig bewijs voor de effectiviteit van multidisciplinaire zorg 
voor CVA patiënten die naar de thuissituatie zijn ontslagen 
(Fens et al., 2013; Kilbride et al., 2011; Mitchell et al., 2008). 

• Gesuggereerd dat Community of Practice één van de 
mechanismes is om de kwaliteit van zorg te verbeteren 
(Kilbride et al., 2011).



E. Sturing en uniformering
Resultaten coördinatoren

Ja

%

Nee

%

Anders, 

namelijk

%

Zijn de taken en verantwoordelijkheden van de leden van het netwerk beschreven? (N=14) 57% 43%

Zijn er statuten en/of is er een reglement (meerdere antwoorden mogelijk)? (N=12) 20% 27% 80%

Succesfactoren:

- -Korte lijnen

- Vertrouwen, betrokkenheid, 
elkaar persoonlijk kennen en 
motivatie

- Bottom-up

Belemmerende factoren:

- Tijd en geld 

- Behalen van targets (aantal 
behandelde patienten) 

- Grote verschillen in de organisatie 
op het platteland en in de randstad



E. Sturing en uniformering
Resultaten netwerkleden
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Coördinatoren N=15)

In Nederland is meer uniformiteit nodig in inhoud en organisatie van CVA-
netwerken

Netwerkleden (N=116)

Coördinatoren (N=15)

Een centrale, landelijke ondersteuning van de inhoud en organisatie van
CVA-netwerken is wenselijk

Netwerkleden (N=116)

Zeer eens neutraal Zeer oneens



E. Sturing en uniformering

Specifieke vragen sturing en uniformering:
Moeten in een evidence based format aspecten worden opgenomen met betrekking 
tot:

• De organisatievorm van het netwerk

• De financiering van het netwerk?

• Moet er landelijke sturing/coördinatie voor eerstelijns CVA-netwerken?

• Zo ja, waar moet deze sturing uit bestaan

• Zo ja, bij wie moet deze sturing/coördinatie worden belegd?



Dank voor uw aandacht en komst!

Contactgegevens:

Felicie van Vree

fvv@rrc.nl

mailto:fvv@rrc.nl

