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Fasen na beroerte

Acute fase

Revalidatie fase

Chronische fase

Duur Enkele maanden; tot herstel van functies nauwelijks meer 

optreedt 

Doel Functioneren in dagelijks leven zo goed mogelijk herstellen 

en nadelige gevolgen van CVA beperken, complicaties 

voorkomen. 

Duur ± 5 dagen gemiddeld; tot patiënt lichamelijk 

stabiel is en acute behandeling is beëindigd

Doel Voorkomen van complicaties en voorkomen 

van verergering van hersenschade

Duur Levenslang

Doel Acceptatie, verwerking, leren omgaan met 

blijvende beperkingen, voorkomen van een 

recidief en ondersteunen van mantelzorg.



Waar naar toe?



Ketenzorg

Vaak: 

Meerdere diensten of vormen van zorg 

Door verschillende professionals 

Uit verschillende organisaties

Gewenst:

Afstemming

Oplossing:

Ketenzorg



Ketenzorg

• “Ketenzorg is het samenhangend geheel van zorginspanningen dat door verschillende 

zorgaanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd, waarbij het 

patiëntproces centraal staat en waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met diens 

omgeving”. (Actiz) 

• “Ketenzorg is zorgverlening waarbij verschillende partijen met verschillende doelstellingen 

hun krachten bundelen om de kwaliteit van leven van een groep cliënten te verbeteren 

uitgaande van een nieuwe, gezamenlijke doelstelling”. (Vilans)

• “Ketenzorg is te definiëren als een gecoördineerd zorgverleners- en organisatieoverstijgend 

zorgproces, gericht op (naadloze) samenhang, afgestemd op de behoeften van de 

cliënt”. (Raak et al., 2003 / Minkman, 2005) 



Ketenzorg

• Samenhangend zorgaanbod

• Verschillende partijen

• Krachten bundelen

• Gezamenlijke doelstelling

• Organiseren, afstemmen en coördineren

• Bepaalde patiëntgroep 

• Behoefte patiënt en omgeving
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Doelen van ketenzorg

• Samenhangend en naadloos aansluitend zorgaanbod

• Zorg georganiseerd rondom patiënt en rekening houdend met diens behoefte

• Kwaliteits- en doelmatigheidswinst; onvolledigheden en dubbele werkzaamheden in het 

zorgproces minimaliseren

• Optimale benutting van capaciteit en goede doorstroming

• Efficiëntie en kostenbesparing 
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Uitdagingen ketenzorg

• Evenwicht: partijen zijn zelfstandig doch afhankelijk

– Zelfstandig: partijen bepalen de invulling van de eigen fase 

– Afhankelijk: bij verplaatsing naar een andere setting. (bijv. lege bedden voor 

uitplaatsing, informatie bij opname)

• Regie: er is geen ‘normale hiërarchie’ 

– Ketenbrede stuurgroep / coördinator en sturing op basis van inhoud en 

gezamenlijke doelen. Er is geen hiërarchie om op terug te vallen en dingen “af te 

dwingen”. 
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Succesvolle zorgketens

Bij succesvolle zorgketens is er aandacht voor het volgende:

• Cliëntgerichtheid

• Ketenregie en logistiek

• Resultaatsmanagement

• Optimale zorg

• Resultaatgericht leren

• Inter-professionele samenwerking

• Rol- en taakverdeling

• Ketencommitment

• Transparant ondernemerschap

Uit: Ontwikkelingsmodel ketenzorg, M. Minkman
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Ontwikkelingsfasen van een keten 

1. Initiatief- en ontwerpfase

(On)mogelijkheden verkennen, ambities en kansen, projectontwerp

2. Experiment- en uitvoeringsfase

Doelen en inhoud vastleggen, coordinatie ketenniveau, experimenteren

3. Uitbouw en monitoringsfase

Doorontwikkelen, verbeteren en monitoren, nieuwe vraagstukken

4. Verduurzamings- en transformatiefase

Systematiek van verbeteren, ambities aanpassen, ketenstructuren



Zelfevaluatie



Acties nav zelfevaluatie

• Bij keuze voor afkappunt van 65% (willekeurig gekozen), zou je op basis van de 

gemiddelde percentages acties wensen voor de volgende clusters:

• Ketenregie en logistiek

• Optimale zorg 

• Ketencommitment 

• Transparant ondernemerschap
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Wat levert het op?

• Objectief kader om naar ketensamenwerking te kijken

• Concrete ontwikkelpunten passend bij ontwikkelingsfase

• Kwaliteitsdenken krijgt meer vorm en inhoud

• Kwaliteitsdenken is gezamenlijk gedachtegoed van alle ketenpartners, 

draagvlak

• Inzicht in bereikte resultaten op proces en organisatieniveau



Rotterdam Stroke Service
Netwerk van 19 partijen met samenwerkingsovereenkomst

1. Erasmus MC

2. Havenziekenhuis

3. IJsselland Ziekenhuis

4. Ikazia Ziekenhuis

5. Maasstad Ziekenhuis

6. Fransiscus Gasthuis

7. Franciscus Vlietland

8.       Van Weel Bethesda

9. Careyn de 4 Ambachten

10.Centrum voor Reuma en Revalidatie

11.De Zellingen, Rijckehove

12.Laurens Intermezzo

13.Laurens Antonius Binnenweg

14.Zonnehuisgroep Vlaardingen,  Zonnehuis

15.Leliegroep Pniël

16. Zorgwaard, Rembrandt

17. Curamare, Nieuw Ruijsenburgh

18. Rijndam Revalidatiecentrum

19. 1e lijns netwerk CVA Rotterdam

http://www.1stelijnscvanetwerkrotterdam.nl/
http://www.1stelijnscvanetwerkrotterdam.nl/


Organisatie RSS anno 2017

Organisatie: 

– Meerdere deelketens

– Algemeen- en Dagelijks Bestuur 

– Ketencoördinator

Missie:

"Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA- patiënt 
binnen de regio Rotterdam, uitgaande van actuele inzichten in de zorg voor CVA-
patiënten".

Het verlenen van de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener, op 
de juiste plaats”.



Wat doen we bij de RSS?

• Versterken van de samenwerking en communicatie

– Bijeenkomsten organiseren

– Website, nieuwsbrief, films op SBS6 en RTL4, interviews, artikelen, boeken

– Keteninformatiesysteem 

- Regionale en (inter)nationale congressen

• Bewaken en verbeteren van kwaliteit en de inhoud van de ketens

– Ketenprotocol

– Kwaliteitseisen, Audits/visitaties

– Scholingen

– Dataverzameling

– Projecten voor (door)ontwikkeling (waardegedreven zorg, CVA nazorg project, 

project samen beslissen)



• Contact met externe partijen (vertaling landelijk  Rotterdam) 

– Volgen van wet- en regelgeving 

– Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN)

- Als voorbeeldketen: ondersteunen van andere ketens



Contact: 

bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl

www.rotterdamstrokeservice.nl
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