
Eerstelijns CVA team Ede e.o. 
Mei 2017 
Doelgroep:   CVA/ Beroerte 
Regio:  Gemeente Ede en omliggende dorpen  

(Lunteren, Wekerom, Bennekom, Wageningen) 
Oprichtingsjaar:  2013, na aanleiding van scholing hebben fysiotherapeuten een multidisciplinair  

eerstelijns CVA netwerk opgezet 
Financiering: Er is geen financiering, valt onder eigen tijd. Folders e.d. worden door de  

netwerkleden betaald 

Visie en doel: Het netwerk heeft tot doel de behandeling van CVA patiënten waarin de kwaliteit wordt 
gewaarborgd door behandelaars die hierin geschoold zijn en met grote regelmaat CVA patiënten 
behandelen (evidence based en als dit niet mogelijk is best practice). Korte lijnen tussen verschillende 
behandeldisciplines in de eerste lijn, waardoor patiënten sneller/gerichter doorverwezen kunnen en 
indien nodig multidisciplinair behandeld. Onze missie is dat elke CVA patiënt de kwalitatief best 
mogelijke multidisciplinaire zorg in zijn eigen leefomgeving krijgt. 

Het netwerk is multidisciplinair en bestaat uit de volgende disciplines (zie figuur). 
 
Er zijn geen andere organisaties 

verbonden aan het netwerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwaliteitsaspecten 

 Ja Nee 

Gemeenschappelijk behandelprogramma X  

Samenwerkingsafspraken X  

Focus op kwaliteit en innovatie door gebruik van richtlijnen X  

Borging van kwaliteit deelnemers X  

Samenwerking complementaire disciplines X  

Afspraken over uniform meten van kwaliteit *in ontwikkeling  X 

 
Toelichting:  
Er zijn binnen Eerstelijns CVA Team Ede e.o. op papier geen afspraken met de tweede lijn. Echter is er wel 
contact met neurologen, revalidatieartsen en paramedici uit de tweede lijn. Er wordt gewerkt volgens de 
principes van EBP vanuit de richtlijnen en gevolgde scholing die wordt toegepast. Er gelden eisen voor 
deelname aan het netwerk: een minimum aantal patiënten en discipline specifieke scholingseisen. Om het 
lidmaatschap te continueren gelden geen duidelijke eisen. Wel wordt er altijd kritisch gekeken en als iemand 
geen CVA patiënten meer behandelt zal deze niet meer in het team actief zijn. Waarborging van 
deskundigheid en scholing  vindt plaats middels scholing.  Via vergaderingen of soms gezamenlijke scholing/ 
symposia wisselen netwerkleden vakinhoudelijke informatie uit. 
 

Contactpersoon: Dhr. T. Leentvaar 
                               Mw. A. Oosterwijk 

Netwerkleden (totaal 8) 

Fysiotherapeuten (2) Ergotherapeuten (2) Logopedisten (1)

Psychologen (1) Verpleegkundigen (1) Dietisten (1)



Samenvatting antwoorden: 
 
Organisatie 

 Ja Nee Toelichting 

Er zijn doelen geformuleerd X  Zie visie en doel 

Doelen worden geëvalueerd en zo nodig bij gesteld  X  

Taken en verantwoordelijkheden van de netwerkleden 
zijn beschreven* in ontwikkeling 

 X  

Er zijn staturen en/of er is een regelement  X  

Betrokkenheid patiënten of patiëntenvereniging  X Patiënten 

Betrokkenheid huisarts  X De huisarts zit niet in het team maar 
wordt wel altijd betrokken in overleg. 

Betrokkenheid tweede lijn  X Werken we wel veel mee samen maar 
we zitten niet in de ketenzorg omdat dat 
in onze regio nog niet mogelijk is vanuit 
de eerste lijn. 

Afspraken tussen netwerk en tweede lijn X  Niet op papier. Echter is er wel contact 
met neurologen, revalidatieartsen en 
paramedici uit de tweede lijn. 

 
Kwaliteit  

 Ja Nee Toelichting 

Toelatingseisen X  Een minimum aantal patiënten en 
discipline specifieke scholingseisen 

Eisen voor continuering lidmaatschap* in ontwikkeling  X Geen duidelijke eisen. Wel wordt er 
altijd kritisch gekeken en als iemand 
geen CVA patiënten meer behandelt zal 
deze niet meer in het team actief zijn. 

Gemeenschappelijke visie over behandeling* in ontwikkeling  X Niet duidelijk geformuleerd 

Kwaliteitswaarborging* in ontwikkeling  X Geen officiële regeling voor. Binnen het 
team wel altijd kritisch en ook op de 
vergaderingen wordt gekeken naar de 
kwaliteit. Onlangs is er een 
tevredenheidsonderzoek geweest onder 
verwijzers en patiënten. 

Uitwisseling patiëntgegevens X   

Gezamenlijk patiëntendossier  X  

Casemanagement  X  

Gemeenschappelijk behandelprogramma X   

Uniform meten van behandelresultaten* in ontwikkeling  X  

Er wordt EBP gewerkt X  Er wordt gewerkt volgens de principes 
van EBP vanuit de richtlijnen en 
gevolgde scholing die wordt toegepast. 

 
Deskundigheid  

 Ja Nee Toelichting 

Waarborging deskundigheid en scholing X  Middels scholing 

Uitwisseling vakinhoudelijke informatie X  Vergaderingen of soms gezamenlijke 
scholing/ symposia 

Netwerkbijeenkomsten netwerkleden X  4-6x per jaar 

Opkomst bij netwerkbijeenkomsten n.v.t Iedereen is minimaal 3x per jaar 
aanwezig 

Inhoud netwerkbijeenkomsten n.v.t Vergadering over allerlei zaken 
(netwerken, folders, etc.) en een deel 
MDO. 

 


