Neurologie zorgketens Leeuwarden
Mei 2017
Contactpersoon: dhr. M. Pietersma
Doelgroep:
Neurologie, CVA/Beroerte, NAH
Tel: 058- 2867362
Regio:
Noord- Friesland
E-mail: cvaverpleegkundige@znb.nl
Oprichtingsjaar:
1998, als samenwerkingsverband
tussen, 1, 2 en 3 lijn gestart. Voor veel andere
ziektebeelden zijn in de loop der jaren vergelijkbare ketens begonnen. Sinds 2014
zijn deze samengevoegd tot neurologie zorgketens Leeuwarden.
Organisatievorm:
Samenwerkingsverband
Financiering:
Bijdrage leden
Visie en doel: De juiste zorg op juiste moment door juiste persoon op de juiste plaats
Het netwerk is multidisciplinair en bestaat uit de volgende disciplines (zie figuur).
Aantal netwerkleden wisselend en daardoor onbekend

Fysiotherapeuten (22)
Logopedisten (wisselend aantal)
Verpleegkundigen (18)

Ergotherapeuten (wisselend aantal)
Psychologen (wisselend aantal)
Artsen (7)

Verbonden aan het netwerk:
Ketencoördinatoren
Alle neurologie
ketens
Geriatrische
revalidatiezorg
Verpleeghuizen
Thuiszorg
Ziekenhuizen
Medische revalidatie
Patiëntenverenigingen
Specialistische
organisaties
Huisarts
Patiëntenverenigingen

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

Nee

X

Toelichting:
Er zijn binnen de ruim opgezette neurologie zorgketens in Leeuwarden afspraken met de tweede lijn. Er
wordt gewerkt volgens de principes van EBP. Er gelden eisen voor deelname aan het netwerk: scholingseisen
welke per beroepsgroep verschillen, een minimum aantal CVA patiënten en een financiële bijdrage welke
wisselend is per organisatie. Om het lidmaatschap te continueren dient men deel te nemen aan de
netwerkbijeenkomsten, een minimum aantal patiënten te behandelen, scholing te volgen en financieel bij te
dragen. Waarborging van deskundigheid en scholing vindt plaats middels verplichte scholingsbijeenkomsten
(welke voor verpleegkundigen en fysiotherapeuten door de keten zelf worden georganiseerd, voor andere
beroepsgroepen wordt dit niet door keten zelf georganiseerd en/of is dit niet verplicht). Via eigen symposia,
casuïstiek besprekingen en scholing wisselen netwerkleden vakinhoudelijke informatie uit.
De CVA-keten Leeuwarden was de eerste keten die een samenwerkingsverband tussen, de eerste, tweede en
derde lijn is gestart.
Samenvatting antwoorden:
Organisatie

Er zijn doelen geformuleerd

Ja
X

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

X
X

Betrokkenheid patiënten of patiëntenvereniging
Betrokkenheid huisarts
Betrokkenheid tweede lijn

X
X
X

Afspraken tussen netwerk en tweede lijn
Kwaliteit

X

X

Toelatingseisen

Ja
X

Eisen voor continuering lidmaatschap

X

Gemeenschappelijke visie over behandeling

X

Kwaliteitswaarborging

X

Uitwisseling patiënt egevens
Gezamenlijk patiëntendossier
Casemanagement
Gemeenschappelijk behandelprogramma
Uniform meten van behandelresultaten
Er wordt EBP gewerkt
Deskundigheid

X

Toelichting
Zie visie en doel. Er zijn documenten ter
verdieping
Middels jaarverslagen en jaarplannen

Statuten of regelement; verschilt per
groep
Hersenletsel.nl, NAH- vereniging
Medisch Centrum Leeuwarden,
Noorderbreedte Revalidatie,
Waadwente, Kwadrantgroep en
Revalidatie Friesland

Nee

Toelichting
Scholingseisen welke per beroepsgroep
verschillen, een minimum aantal CVA
patiënten en een financiële bijdrage
welke wisselend is per organisatie
Deelname netwerkbijeenkomsten, een
minimum aantal patiënten te
behandelen, scholing te volgen en een
financieel bij te dragen
Zie visie en doel. Er zijn documenten ter
verdieping
Verschilt per ketenonderdeel;
registraties, verplichte eigen scholing,
casuïstiek, eigen symposia

X
X
X
X
X

Waarborging deskundigheid en scholing

Ja
X

Uitwisseling vakinhoudelijke informatie

X

Netwerkbijeenkomsten netwerkleden

X

Opkomst bij netwerkbijeenkomsten
Inhoud netwerkbijeenkomsten

Nee

Nee

n.v.t
n.v.t

Toelichting
Verplichte scholingsbijeenkomsten
(welke voor verpleegkundigen en
fysiotherapeuten door de keten zelf
worden georganiseerd, voor andere
beroepsgroepen wordt dit niet door
keten zelf georganiseerd en/of is dit
niet verplicht).
Eigen symposia, casuïstiek besprekingen
en scholing
3x per jaar voor FT, 2x per jaar voor
wijkverpleging, 2x per jaar ketenbrede
verpleging, 1x per jaar ketenbreed
Voor FT en wijkverpleging is dit verplicht
Organisatorische zaken, casuïstiek en
scholing

