CVA netwerk Alkmaar e.o.
Mei 2017
Doelgroep:
Regio:
Oprichtingsjaar:

Website:cvanetwerkalkmaar.nl
Contactpersoon: dhr. E. Hoogeland

CVA/ Beroerte
Alkmaar e.o.
2016, middels een projectaanvraag via Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH) in
contact met een lokaal ziekenhuis
Samenwerkingsverband
Middels ondersteuningsgelden, sponsoring en leden contributie

Organisatievorm:
Financiering:

Visie en doel: Beoogd wordt om voor alle CVA-patiënten in de regio het herstel na een beroerte zo optimaal
mogelijk vorm te geven en dat de patiënten samen met hun naasten nieuw evenwicht in het leven vinden. Het
netwerk wil de zorg verbeteren en zorg organiseren in de buurt voor CVA patiënten, waardoor verwijzing,
begeleiding, herstel, monitoring/ondervanging van fysieke achteruitgang in de chronische fase de kwaliteit van
leven van de CVA patiënt zo optimaal mogelijk is.
Het netwerk is multidisciplinair en bestaat uit zorgverleners van de volgende disciplines (zie figuur).
Netwerkleden (totaal 22)

Fysiotherapeuten (13)

Ergotherapeuten (4)

Logopedisten (3)

Oefentherapeuten (2)

Verbonden aan het netwerk:
Ketencoördinator
Noord Kennemerland
ZONH
Patiënten

Kwaliteitsaspecten
Ja
Gemeenschappelijk behandelprogramma
Samenwerkingsafspraken
Focus op kwaliteit en innovatie door gebruik van richtlijnen
Borging van kwaliteit deelnemers
Samenwerking complementaire disciplines
Afspraken over uniform meten van kwaliteit

Nee
X

X
X
X
X
X

Toelichting:
Er zijn binnen het recent gestarte CVA netwerk Alkmaar e.o. afspraken met de tweede lijn op het gebied van
samenwerking, intervisie en themabijeenkomsten. Er wordt gewerkt volgens de principes van EBP vanuit de
richtlijnen van de beroepsgroep. Er gelden eisen voor deelname aan het netwerk: registraties en scholing
volgens richtlijnen van de beroepsgroep; minimum aantal patiënten; motivatie, interesse en passie. Om het
lidmaatschap te continueren dient men deel te nemen aan de netwerkbijeenkomsten. Waarborging van
deskundigheid en scholing vindt plaats middels themabijeenkomsten en intervisie. Via persoonlijk contact, de
website, email, scholing, intervisie en themabijeenkomsten wisselen netwerkleden vakinhoudelijke informatie
uit.

Samenvatting antwoorden:
Organisatie
Er zijn doelen geformuleerd
Doelen worden geëvalueerd en zo nodig bij gesteld
Taken en verantwoordelijkheden van de netwerkleden
zijn beschreven
Er zijn staturen en/of er is een regelement
Betrokkenheid patiënten of patiëntenvereniging
Betrokkenheid huisarts
Betrokkenheid tweede lijn
Afspraken tussen netwerk en tweede lijn

Ja
X
X
X

Nee

Toelichting
Zie visie en doel

X
X

Patiënten
X

X
X

Gehele keten
Samenwerkingsafspraken, intervisie en
themabijeenkomsten

Kwaliteit
Toelatingseisen

Eisen voor continuering lidmaatschap
Gemeenschappelijke visie over behandeling
Kwaliteitswaarborging
Uitwisseling patiëntgegevens
Gezamenlijk patiëntendossier
Casemanagement
Gemeenschappelijk behandelprogramma
Uniform meten van behandelresultaten
Er wordt EBP gewerkt

Ja
X

Nee

X
X
X

Toelichting
Registraties en scholing volgens
richtlijnen van de beroepsgroep,
minimum aantal patiënten, motivatie,
interesse en passie
Deelname netwerkbijeenkomsten
Bijeenkomsten

X
X
X
X
X
X

Er wordt gewerkt volgens de
beroepsrichtlijn

Deskundigheid
Waarborging deskundigheid en scholing

Ja
X

Uitwisseling vakinhoudelijke informatie

X

Netwerkbijeenkomsten netwerkleden
Opkomst bij netwerkbijeenkomsten

X

Inhoud netwerkbijeenkomsten

Nee

n.v.t
n.v.t

Toelichting
Middels scholing, themabijeenkomsten
en jaarlijkse intervisie
Persoonlijk contact, website, email,
scholing, themabijeenkomsten en
intervisie
3x per jaar
Door recente start nog geen zicht op
opkomst bijeenkomsten
Door recente start nog geen zicht op
inhoudelijk verloop bijeenkomsten

