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Omgeving Nijmegen
2005, vanuit het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis hadden we een verwijslijst naar de
eerste lijn, maar deze was zo verouderd dat we uit zijn gaan zoeken wat de ervaring
was van alle fysiotherapeutische instellingen en praktijken in de omgeving en of er
interesse zou zijn voor een netwerk. Vanuit hier zijn we gestart met het netwerk.
Middels een jaarlijkse contributie die wordt gevraagd aan de deelnemende
praktijken

Visie en doel: Wij verwachten/ervaren dat de vraag van patiënten met CVA naar gespecialiseerde
fysiotherapeutische zorg in de komende jaren zal toenemen. Om hier goed op voorbereid te zijn willen we het
kennisnetwerk zijn van gespecialiseerde fysiotherapeuten uit de eerste, tweede en derde lijns
gezondheidszorg, die hoogwaardige zorg levert aan CVA-patiënten. We willen een inzichtelijk netwerk van
collega's vormen waar CVA-patiënten en hun naasten, verwijzers en collegae terecht kunnen. Binnen dit
netwerk werken we gezamenlijk, gebruikmakend van elkaars expertises, voortdurend aan de verbetering van
de kwaliteit, doelmatigheid en doelgerichtheid van onze zorg- en hulpverlening. We maken daarbij gebruik
van de nieuwste inzichten en richtlijnen op het gebied van neurorevalidatie. Door structureel met elkaar
samen te werken aan verdieping van onze kennis op het gebied van CVA, en door samen te werken in
transmurale ketenzorg, willen we ons doel, het optimaliseren van kwaliteit van hulpverlening voor de CVApatiënt, bereiken. We stellen ons daarbij actief op binnen het zorgproces en in het begeleiden van de patiënt.
Ook is het ondersteunen/opzetten van ketenzorgprojecten om inhoudelijke kennis af te stemmen en
voortgang, verwijzing en nazorg professioneel te regelen voor de CVA patiënt een van onze speerpunten.
Het netwerk is monodisciplinair en bestaat uit fysiotherapeuten (zie figuur).
Netwerkleden (totaal 41)

Verbonden aan het netwerk:
Ziekenhuizen
Revalidatiecentrum
Verpleeghuizen

Fysiotherapeuten (41)

Update januari 2018: De werkgroep bestaat inmiddels uit 49 deelnemende adressen. Naast de deelnemende
ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentrum zijn de grootste deelnemende groep de 1ste lijns
praktijken in de omgeving.
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 CVA netwerk Nijmegen afspraken met de tweede lijn zoals deze voor het gehele netwerk
gelden. Er wordt gewerkt volgens de principes van EBP, er worden lezingen georganiseerd over o.a. de
nieuwste ontwikkelingen. Er gelden eisen voor deelname aan het netwerk die gelijk zijn aan de gestelde eisen
voor deelname aan het kennisnetwerk¹. Om het lidmaatschap te continueren dient men aan deze eisen te
blijven voldoen. Waarborging van deskundigheid en scholing vloeit hieruit voort. De insteek van de werkgroep
is het enthousiast en laagdrempelig deel te kunnen nemen. Via bijeenkomsten en werkgroepen 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

Ja
X
X

Nee

Toelichting
Zie visie en doel
Er is een jaarplan waarin zo nodig
aanpassingen worden gemaakt

X

Er gelden voorwaarden waaraan iedere
deelnemer moet voldoen

X

Betrokkenheid patiënten of patiëntenvereniging
Betrokkenheid huisarts
Betrokkenheid tweede lijn

X
X
X

Afspraken tussen netwerk en tweede lijn

X

Ziekenhuizen, verpleeghuizen en het
revalidatiecentrum
Zelfde eisen als binnen het gehele
netwerk

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

Ja
X

Nee

X
X

Toelichting
Overeenkomstig met deelname aan het
kennisnetwerk
Behouden toelatingseisen, zie hierboven
Zie visie en doel

X
X
X
X
X
X
X

Er worden lezingen georganiseerd, over
o.a. de nieuwste ontwikkelingen

Deskundigheid
Waarborging deskundigheid en scholing
Uitwisseling vakinhoudelijke informatie
Netwerkbijeenkomsten netwerkleden
Opkomst bij netwerkbijeenkomsten
Inhoud netwerkbijeenkomsten

Ja
X
X
X

Nee

n.v.t
n.v.t

Toelichting
Ingebed in deelname eisen.
Middels bijeenkomsten en werkgroepen
3-4x per jaar
Opkomst is een vereiste
Wisselt; sprekers, uitwerken
onderwerpen

¹ Eisen deelname kennisnetwerk: • Gaan beschikken/verbeteren over/van kennis en kunde betreffende de CVA-patiënt. • Bereidheid tot
scholing. • Iedere deelnemer van het kennisnetwerk verplicht zich tot 1-2 dagdelen bijscholing georganiseerd door de stuurgroep. •
Werken volgens de KNGF-richtlijn. • Minimaal 4 keer per jaar als contactadres aanwezig zijn bij kennisnetwerkoverleg. • Bereidheid actief
kennis te verspreiden binnen het kennisnetwerk. • Jaarlijkse betaling contributie van 30 euro per kontaktadres. Toelaten nieuwe leden:
binnen de stuurgroep wordt bekeken en besloten of een nieuw lid wordt toegelaten. Dit zal afhangen van ligging praktijk (i.v.m.
spreiding), kennis/kunde en motivatie deelname werkgroep.

