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Neurologie, CVA/ Beroerte, NAH
Verzorgingsgebied van het Rode Kuisziekenhuis te Beverwijk
2016 via een actieve ergotherapeuten die al in contact stond met een
revalidatiearts, huisarts en een aantal fysiotherapeuten uit de regio.
Officiële vereniging
Middels jaarlijkse contributie van 100 euro van leden en eenmalig een instaptarief
van 150 euro

Visie en doel: Het eerstelijns netwerk voor patiënten met Chronisch Neurologische Aandoeningen (CNA) is een
multidisciplinair eerstelijns samenwerkingsverband binnen het verzorgingsgebied van het Rode Kruis
Ziekenhuis in Beverwijk. Binnen het netwerk werken gespecialiseerde paramedische zorgverleners en
psychologen met deskundigheid over en ervaring met mensen met een Chronisch Neurologische Aandoening.
De zorg is gericht op het optimaliseren van het zelfmanagement en de kwaliteit van leven van iedere CNApatiënt en zijn mantelzorger in de eigen thuissituatie. De samenwerking kenmerkt zich door korte lijnen
binnen een eenvoudige organisatiestructuur en richt zich op het verbinden van zorg in het ziekenhuis, de
revalidatie-afdeling en zorg in de buurt, dicht bij de mensen thuis. De zorg is geprotocolleerd. De zorgverleners
voldoen aan gestelde kwaliteitseisen en werken volgens de meest recente richtlijnen. Het is duidelijk wie met
welke deskundigheid waar zit en wie je waarvoor nodig hebt. Centraal staat tevens bereidheid tot het delen en
vergroten van de kennis door deelname aan multidisciplinair overleg, mono- en multidisciplinaire nascholing.
Het netwerk heeft een goede sociale kaart voor de verwijzers vanuit het ziekenhuis, de revalidatie-afdelingen
en huisartsen en onderhoudt goede contacten met hen.
Het netwerk is multidisciplinair en bestaat uit de volgende disciplines (zie figuur).
Netwerkleden (totaal 16)

Fysiotherapeuten (8)
Logopedisten (3)
Geriatriefysiotherapeute (1)

Verbonden aan het netwerk:
Rode
Kruisziekenhuis (RKZ)
Beverwijk
Heliomare Wijk aan Zee
CVA-Keten (RKZ)
Revalidatiearts RKZ
Neuroloog RKZ
Huisarts

Ergotherapeuten (2)
Oefentherapeuten Mensendieck (2)

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 Neuronetwerk Midden-Kennemerland afspraken met de tweede lijn in de
vorm van regelmatig overleg met de afdeling neurologie van het RKZ en MDO’s met de revalidatiearts. Er

wordt gewerkt volgens de principes van EBP, de richtlijnen van de beroepsgroepen worden gevolgd. Er
gelden eisen voor deelname aan het netwerk: een minimum aantal van 10 CVA patiënten per jaar, door het
netwerk aangeboden basisscholing verplicht volgen, het bijwonen van minimaal 1 refereerbijeenkomst per
jaar en het jaarlijks volgen van relevante aanvullende door de beroepsgroep-geaccrediteerde scholing. Om
het lidmaatschap te continueren dient men deel te nemen aan minimaal een van de twee georganiseerde
netwerkbijeenkomsten, minimaal 10 CVA patiënten te behandelen, de basisscholing gevolgd te hebben, bij
minimaal één van de twee refereerbijeenkomst per jaar aanwezig te zijn en aanvullende relevante scholing te
volgen. Waarborging van deskundigheid en scholing wordt gewaarborgd middels de toelatings- en
lidmaatschap continuerende eisen. Elk lid treedt toe tot een werkgroep: Kwaliteit, Scholing of PR. Er wordt
presentie bijgehouden. Via refereer- en netwerkbijeenkomsten 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

Nee

Toelichting
Zie visie en doel
Dit wordt beoogd te realiseren. Door
recente start nog niet gebeurd.

X
X

Statuten en een regelement
X

X
X
X

Rode Kruisziekenhuis en Heliomare
Regelmatig overleg met de afdeling
neurologie van het RKZ en MDO’s met
de revalidatiearts

Kwaliteit
Toelatingseisen

Ja
X

Eisen voor continuering lidmaatschap

X

Gemeenschappelijke visie over behandeling
Kwaliteitswaarborging

X

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

Nee

X

Toelichting
Minimum aantal van 10 CVA patiënten,
door het netwerk aangeboden en
verplichte basisscholing*, bijwonen van
minimaal 1 refereerbijeenkomst per jaar
en jaarlijks volgen van relevante
aanvullende door de beroepsgroepgeaccrediteerde scholing
Deelname netwerkbijeenkomsten,
minimaal 10 CVA patiënten behandelen,
basisscholing volgen, minimaal één
refereerbijeenkomst per jaar en
aanvullende relevante scholing volgen.
Actief participeren in een van de
werkgroepen van de vereniging
Door recente start nog niet gerealiseerd
Commissie Kwaliteit voert toetsing uit.
Ook wordt de aanwezigheid bij
bijeenkomsten gecontroleerd.

X
X
X
X
X
X

Er wordt gewerkt volgens de
beroepsrichtlijnen

Deskundigheid
Ja

Nee

Toelichting

Waarborging deskundigheid en scholing

X

Uitwisseling vakinhoudelijke informatie
Netwerkbijeenkomsten netwerkleden
Opkomst bij netwerkbijeenkomsten
Inhoud netwerkbijeenkomsten

X
X
n.v.t
n.v.t

Commissie Kwaliteit voert toetsing uit.
Ook wordt de aanwezigheid bij
bijeenkomsten gecontroleerd.
Refereer- en netwerkbijeenkomsten.
Tweemaal per jaar
‘Goed’
De bijeenkomsten zijn geaccrediteerd,
de onderwerpen uiteenlopend.

* De basisscholing bestaat uit twee hele dagen scholing, georganiseerd door Heliomare; het programma bestaat uit scholing door een
GZ-psycholoog, logopediste, ergotherapeute en fysiotherapeute. Alle lesonderdelen zijn voor iedereen verplicht en geaccrediteerd voor
fysio-, ergo- en logopedie, niet voor de oefentherapeuten.

