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Mw. T. de Boer

CVA netwerk De Schoterwerven, Heerenveen
Mei 2017
Doelgroep:
CVA/ Beroerte, NAH
Regio:
Heerenveen/ midden Friesland
Oprichtingsjaar:
2002, vanuit het zoeken naar een samenwerking tussen het ziekenhuis
Tjongerschans, Revalidatie Friesland, Meriant en Thuiszorg de Friese Wouden
Organisatievorm:
Werkgroep
Financiering:
Vanuit ziekenhuis Tjongerschans

Visie en doel: Het zorgaanbod in de CVA-keten De Schoterwerven gaat uit van de behoeften van de individuele
CVA-patiënt en wordt geleverd volgens de landelijke richtlijnen CBO. De patiënt doorloopt verschillende fasen
nadat het CVA is opgetreden, waarop het zorgaanbod is afgestemd en waarin iedere samenwerkingspartner
zijn eigen specifieke zorg levert. We onderscheiden hierin de acute, revalidatie en chronische fase, zoals
beschreven in het CVA handboek.
Het netwerk is multidisciplinair en bestaat uit de volgende disciplines (zie figuur).
Netwerkleden (totaal 25)

Fysiotherapeuten (2)
Logopedisten (3)
Maatschappelijk werkers (3)
Neurologen (5)

Verbonden aan het netwerk:
Hersenletsel Friesland
Huisarts
Verpleeghuis
Thuiszorg
Revalidatiecentrum

Ergotherapeuten (3)
Psychologen (2)
CVA verpleegpundigen (2)
Specialisten ouderen geneeskunde

Kwaliteitsaspecten
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

Ja
X
X
X
X
X
X

Nee

Toelichting:
Er zijn binnen Schoterwerven te Heerenveen afspraken met de tweede lijn welke zijn vastgelegd in het
handboek CVA. Er wordt deels gewerkt volgens de principes van EPB. Er gelden eisen voor deelname aan het
netwerk: registraties en scholing op het gebied van NAH. Om het lidmaatschap te continueren dient men deel
te nemen aan de netwerkbijeenkomsten, registraties te behouden en scholing te volgen op het gebied van
NAH. Waarborging van deskundigheid en scholing vindt plaats middels het verplichtstellen van scholing en
het bijwonen van symposia en deskundigheidsdagen. Via ketenoverleg (vier keer per jaar), het
Kennisnetwerk, provinciaal overleg en overleg met thuiszorg (vier keer per jaar) 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
Eén keer per jaar

X

Vanuit het CVA Handboek
Hersenletsel Friesland

X
X
X

Ziekenhuis Tjongerschans, verpleeghuis,
thuiszorg en het revalidatiecentrum
Zoals vastgelegd in het CVA handboek

X

Kwaliteit
Toelatingseisen
Eisen voor continuering lidmaatschap

Ja
X
X

Gemeenschappelijke visie over behandeling
Kwaliteitswaarborging

X
X

Uitwisseling patiëntgegevens
Gezamenlijk patiëntendossier
Casemanagement
Gemeenschappelijk behandelprogramma
Uniform meten van behandelresultaten
Er wordt EBP gewerkt

X

Nee

Toelichting
Registraties en scholingseisen
Deelname netwerkbijeenkomsten,
registraties en scholingseisen
Zoals beschreven in het CVA handboek
Zelfevaluatie kennisnetwerk, vast
agendapunt op Ketenoverleg

X
X
X
X
X

X

Deels

Nee

Toelichting
Verplicht stellen van scholing/ bijwonen
van symposia en deskundigheidsdagen
Ketenoverleg 4x per jaar,
kennisnetwerk, provinciaal overleg,
overleg met thuiszorg vier keer per jaar
4x per jaar
‘Goed’
Deels scholing, deels informatie
uitwisseling

Deskundigheid
Waarborging deskundigheid en scholing

Ja
X

Uitwisseling vakinhoudelijke informatie

X

Netwerkbijeenkomsten netwerkleden
Opkomst bij netwerkbijeenkomsten
Inhoud netwerkbijeenkomsten

X
n.v.t
n.v.t

