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Doelgroep:   CVA/ Beroerte 
Regio:    Amersfoort e.o. 
Oprichtingsjaar:   2011, door een initiatief van fysiotherapeuten uit het Meander Medisch Centrum 
 
Visie en doel: Ketenzorg verbetert de kwaliteit en doelmatigheid van zorg rondom de CVA-patiënt. De 
samenwerkende disciplines van de Stroke Service Eemland (SSE) hebben als gezamenlijke ambitie het verlenen 
van snellere, meer effectieve, veiliger, meer efficiënte en meer patiëntgerichte zorg aan de CVA-patiënt en zijn 
omgeving. Het doel hiermee is om de zorg doelmatiger te maken, en dit ook meten. Uniformiteit in 
verslaglegging en benadering/behandeling met behoud van eigenheid en professionaliteit. Het maken van 
afspraken over informatieoverdracht en afspraken m.b.t. het leveren van kwalitatief goede en gestructureerde 
zorg (EBP) welke herkenbaar is in de regio. 
 
Het netwerk is monodisciplinair en bestaat uit fysiotherapeuten (zie figuur). 
 
Verbonden aan het netwerk:  

- Ketencoördinator SSE 

- Ziekenhuis 

- Revalidatiecentrum 

- Geriatrische revalidatiezorg 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 X  

 
Toelichting:  
Er zijn door de fysiotherapeuten binnen de keten Stroke Service Eemland afspraken gemaakt welke gericht 
zijn op het toepassen van richtlijnen en klinimetrie alsook over de intake van nieuwe CVA-patiënten (welke 
binnen 2-3 dagen na aanmelding dient plaats te vinden). Er wordt gewerkt volgens de principes van EBP wat 
voornamelijk blijkt uit het toepassen van klinimetrie.  Er gelden eisen voor deelname aan het netwerk: 
registraties zoals beschreven in het beroepsprofiel Fysiotherapeut 2005; aantoonbare scholing op het gebied 
van CVA; het ‘regelmatig’ zien van CVA patiënten; een 100% aanwezigheid bij SSE bijeenkomsten en het 
kennen, erkennen en herkennen van elkaars mogelijkheden en kwaliteiten.  Om het lidmaatschap te 
continueren dient men deel te nemen aan de netwerkbijeenkomsten. Waarborging van deskundigheid en 
scholing  vindt plaats middels overleggen waarbinnen inhoudelijke onderwerpen worden behandeld en 
waarvoor soms gastsprekers van buiten het netwerk worden gevraagd. Tevens wordt netwerkleden de 
mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de jaarlijkse SSE werkconferentie. Dit is tevens de manier 
waarbinnen netwerkleden vakinhoudelijke informatie uitwisselen. 

Contactpersoon: Mw. P. Slingerland 

18 Netwerkleden 

Fysiotherapeuten…



Momenteel worden de doelen geëvalueerd en afgestemd op de in ontwikkeling zijnde eerstelijns 
ketendoelen voor de andere eerstelijns therapeuten (LO en ET) 
 
Samenvatting antwoorden: 
Organisatie 

 Ja Nee Toelichting 

Er zijn doelen geformuleerd X  Zie visie en doel 

Doelen worden geëvalueerd en zo nodig bij gesteld X  Momenteel worden de doelen geëvalueerd 
en afgestemd op de in ontwikkeling zijnde 
eerstelijns ketendoelen voor de andere 
eerstelijns therapeuten (LO en ET) 

Taken en verantwoordelijkheden van de netwerkleden 
zijn beschreven 

 X Niet beschreven maar wel duidelijk en 
verdeeld (mondelinge afspraken) 

Er zijn staturen en/of er is een regelement  X Er is een convenant  

Betrokkenheid patiënten of patiëntenvereniging  X  

Betrokkenheid huisarts  X  

Betrokkenheid tweede lijn X  Ziekenhuis, revalidatiecentrum, geriatrische 
revalidatiezorg 

Afspraken tussen netwerk en tweede lijn X  Er zijn afspraken tussen het netwerk en de 
keten: toepassen richtlijnen en klinimetrie, 
intake na aanmelding 

Kwaliteit  

 Ja Nee Toelichting 

Toelatingseisen X  Registraties volgens beroepsprofiel FT 2005, 
minimum aantal patiënten, aantoonbare CVA 
nascholing, aanwezigheid bijeenkomsten, 
kennen, erkennen en herkennen 
mogelijkheden en kwaliteiten. 

Eisen voor continuering lidmaatschap X 
 

 Deelname netwerkbijeenkomsten 
Blijven voldoen aan toelatingseisen 

Gemeenschappelijke visie over behandeling X  Zie visie en doel 

Kwaliteitswaarborging X  Bezig met ontwikkelen van zelfevaluatie. Op 
basis van zelfevaluatie en aanwezigheid 
wordt toegezien op deelname netwerk. 

Uitwisseling patiëntgegevens X   

Gezamenlijk patiëntendossier  X  

Casemanagement  X  

Gemeenschappelijk behandelprogramma  X  

Uniform meten van behandelresultaten X   

Er wordt EBP gewerkt X  Klinimetrie  

Deskundigheid  

 Ja Nee Toelichting 

Waarborging deskundigheid en scholing X  Inhoudelijke overleggen met gastsprekers, 
deelname SSE werkconferentie 

Uitwisseling vakinhoudelijke informatie X  Inhoudelijke overleggen met gastsprekers, 
deelname SSE werkconferentie 

Netwerkbijeenkomsten netwerkleden X  2x per jaar 

Opkomst bij netwerkbijeenkomsten n.v.t ‘voldoende’ 

Inhoud netwerkbijeenkomsten n.v.t Inhoudelijke overleggen met gastsprekers 

 

 


