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CVA netwerk Eindhoven- De Kempen
Mei 2017
Doelgroep:
CVA/ Beroerte
Regio:
Zuid Oost Brabant
Oprichtingsjaar:
2002, vanuit een doorbraak project CBO heeft de CVA ketenzorg bestuurlijk met
een stuurgroep en werkgroepen vormgegeven. Ontstaan vanuit het initiatief van
het ziekenhuis
Financiering:
Door de leden
Visie en doel: Link naar film CVA 2020 http://youtube/pnzXkAzs334. Van praten naar doen! Patient en naaste
staan centraal, waarbij gestreefd wordt naar een zelfde manier van werken, eenduidigheid in
informatieverstrekking en afstemming onderling. Technologie kan dit faciliteren. Zorg op de juiste plek, bij de
juiste persoon op het juiste moment.
Het netwerk is multidisciplinair en bestaat uit de volgende disciplines (zie figuur).
Netwerkleden (totaal 18)

Fysiotherapeuten (2)
Logopedisten (2)
Maatschappelijk werkers (1)
Artsen (4)

Verbonden aan het netwerk:
- Patiëntenvereniging
Hersenletsel.nl
- Huisarts

Ergotherapeuten (1)
Psychologen (1)
Verpleegkundigen (4)
Managers (4)

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

Nee

X
X

Toelichting:
Binnen het CVA netwerk Eindhoven- de Kempen wordt gewerkt volgens de principes van EBP middels
Knowledge Broker Netwerk en scholing binnen de neurorevalidatie. Er gelden eisen voor deelname aan het
netwerk: een minimum aantal patiënten; discipline specifieke scholingseisen en het onderschrijven van het
convenant. Om het lidmaatschap te continueren dient men deel te nemen aan de netwerkbijeenkomsten. Via
werkgroepen van de medische en paramedische behandelaren (werkgroepen per discipline met deelnemers
uit alle organisaties inclusief de eerste lijn) 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
X

Nee

Toelichting
Zie visie en doel
Jaarplannen en verantwoording

X

Convenant
Hersenletsel.nl (patiëntenvereniging)

Nee

Toelichting
Een minimum aantal patiënten;
discipline specifieke scholingseisen en
het onderschrijven van het convenant
Deelname netwerkbijeenkomsten
Opgenomen in het convenant

X
X
X

Kwaliteit
Toelatingseisen

Eisen voor continuering lidmaatschap
Gemeenschappelijke visie over behandeling
Kwaliteitswaarborging
Uitwisseling patiëntgegevens
Gezamenlijk patiëntendossier
Casemanagement
Gemeenschappelijk behandelprogramma
Uniform meten van behandelresultaten
Er wordt EBP gewerkt

Ja
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Knowledge Broker Netwerk en scholing
binnen de neurorevalidatie

Deskundigheid
Ja
Waarborging deskundigheid en scholing
Uitwisseling vakinhoudelijke informatie

Netwerkbijeenkomsten netwerkleden
Opkomst bij netwerkbijeenkomsten
Inhoud netwerkbijeenkomsten

Nee

X

X
n.v.t
n.v.t

Toelichting
Werkgroepen van de medische en
paramedische behandelaren
(werkgroepen per discipline met
deelnemers uit alle organisaties inclusief
de eerste lijn)
Iedere 2 jaar symposium
‘ Goed’
Een inhoudelijk symposium voor alle
disciplines

