
Neurologie Netwerk Apeldoorn en omstreken  
Mei 2017 
Doelgroep:   CVA/ Beroerte; Neurologie; NAH 
Regio:    Apeldoorn en omstreken 
Oprichtingsjaar:  2012, vanuit de behoefte van Klimmendaal (revalidatiecentrum) om met  

fysiotherapeuten die kennis van zaken hebben over neurologie samen te werken in 
de eerste lijn 

Financiering:  Door Klimmendaal  
 
Visie en doel: Optimaliseren van de samenwerking tussen 1e en 2e lijns fysiotherapeuten, betreffende 
neurologische patiënten. Bij doorverwijzing naar 1e lijn kwalitatief goede behandeling kunnen garanderen. De 
fysiotherapeuten in de 1e lijn zijn hiervoor extra geschoold. 
 
Het netwerk is monodisciplinair en bestaat uit fysiotherapeuten (zie figuur). 

 
Verbonden aan het netwerk:  
- Ketencoördinator CVA 

- Transmuraal CVA  

                verpleegkundigen 
- Revalidatiecentrum 

- Ziekenhuis 

- Verpleeghuis 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kwaliteitsaspecten 

 Ja Nee 

Gemeenschappelijk behandelprogramma  X 

Samenwerkingsafspraken   

Focus op kwaliteit en innovatie door gebruik van richtlijnen   

Borging van kwaliteit deelnemers  X 

Samenwerking complementaire disciplines  X 

Afspraken over uniform meten van kwaliteit X  

 
Toelichting:  
Binnen het monodisciplinaire neurologie netwerk Apeldoorn gelden eisen voor deelname aan het netwerk: 
een minimum aantal patiënten en scholingseisen zoals de verkorte opleiding neurorevalidatie of andere 
relevante opleidingen. Om het lidmaatschap te continueren dient men deel te nemen aan de 
netwerkbijeenkomsten en wordt een actieve inbreng tijdens vergaderingen verwacht. De deskundigheid en 
scholing van de leden wordt op eigen verantwoordelijkheid gewaarborgd. Via vergaderingen wisselen 
netwerkleden vakinhoudelijke informatie uit. 
 
  

 
Contactpersoon: Mw. P van den Bosch 

Fysiotherapeuten (30)



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 

 X  

Er zijn staturen en/of er is een regelement  X Alleen ‘ vereiste’ via scholing 

Betrokkenheid patiënten of patiëntenvereniging  X  

Betrokkenheid huisarts  X  

Betrokkenheid tweede lijn X  Revalidatiecentrum, ziekenhuis en 
verpleeghuis 

Afspraken tussen netwerk en tweede lijn    

 
Kwaliteit  

 Ja Nee Toelichting 

Toelatingseisen X  Een minimum aantal patiënten en 
scholingseisen zoals de verkorte 
opleiding neurorevalidatie of andere 
relevante opleidingen 

Eisen voor continuering lidmaatschap X  Deelname aan de 
netwerkbijeenkomsten en een actieve 
inbreng tijdens vergaderingen  

Gemeenschappelijke visie over behandeling    

Kwaliteitswaarborging  X  

Uitwisseling patiëntgegevens X   

Gezamenlijk patiëntendossier  X  

Casemanagement  X  

Gemeenschappelijk behandelprogramma  X  

Uniform meten van behandelresultaten X   

Er wordt EBP gewerkt    

 
Deskundigheid  

 Ja Nee Toelichting 

Waarborging deskundigheid en scholing   Eigen verantwoordelijkheid 

Uitwisseling vakinhoudelijke informatie X  2x per jaar  

Netwerkbijeenkomsten netwerkleden X  2x per jaar 

Opkomst bij netwerkbijeenkomsten n.v.t Sommigen komen trouw, anderen 
minder of niet. Afspraak is nu dat 
netwerkleden die niet aanwezig 
zijn EN zich niet afmelden voor een 
vergadering uit het netwerk gaan. 
Men dient minimaal 1x per jaar bij 
een vergadering te zijn. 

Inhoud netwerkbijeenkomsten n.v.t Mix van praktische afspraken en 
inhoudelijke afstemming. De inhoud is 
gelinkt aan de neurologie, bv. casus 
besprekingen, lezingen, klinimetrie, 
uniforme overdracht, etc. 

 
 
 

 
 


