
 
 
Eerstelijns CVA Netwerk Midden-Holland 
Mei 2017 
Doelgroep:   CVA/ Beroerte 
Regio:    Midden Holland 
Oprichtingsjaar:  2017, vanuit Transmuraal Netwerk Midden-Holland, die het tweedelijns netwerk 

CVA coördineert 
Organisatievorm:  Informeel netwerk 
Financiering:  Door de zorgverzekeraar 
 
Visie en doel: Het netwerk heeft tot doel het uitwisselen van kennis, deskundigheidsbevordering en intervisie. 
Omwille van de recente start van dit netwerk is er nog geen visie op papier. 
 
Het netwerk is multidisciplinair en bestaat uit de volgende disciplines (zie figuur). 

 
Verbonden aan het netwerk:  
- Ketencoördinator CVA  

          Midden- Holland 
- Groene Hart Ziekenhuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update januari 2018: Het CVA netwerk is inmiddels uitgebreid tot 30 fysiotherapeuten en 3 
oefentherapeuten. Het netwerk is een onderdeel van het CVA Netwerk Midden-Holland waarin het Groene 
Hart Ziekenhuis de leiding heeft. Op dit moment is het nog een informeel netwerk. Alle zorgverleners zijn 
geschoold voor CVA. Ondersteuning gebeurt door het KNGF. 

 
Kwaliteitsaspecten 

 Ja Nee 

Gemeenschappelijk behandelprogramma X  

Samenwerkingsafspraken  Nog niet 

Focus op kwaliteit en innovatie door gebruik van richtlijnen  In ontwikkeling 

Borging van kwaliteit deelnemers  In ontwikkeling 

Samenwerking complementaire disciplines  In ontwikkeling 

Afspraken over uniform meten van kwaliteit  X 

 
Toelichting:  
Er zijn binnen het zeer Eerstelijns CVA netwerk Midden-Holland nog geen afspraken met de tweede lijn. Het 
werken volgens de principes van EBP is eveneens in ontwikkeling, dit geldt tevens voor de waarborging van 
deskundigheid en scholing. Er gelden eisen voor deelname aan het netwerk: registraties (door de 
beroepsgroep erkend diploma, is BIG geregistreerd en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor 
Paramedici); scholing op het gebied van CVA (Neurorevalidatie -NPi of ITON-, Centraal Neurologische 
Aandoeningen (CNA), master geriatriefysiotherapie. Een alternatieve toelatingsmogelijkheid is de kortere 
scholing georganiseerd door Frans van der Brugge); minimum aantal patiënten (5 per jaar); Biedt de 
mogelijkheid om patiënten zowel in de praktijk als thuis te behandelen; Voldoet aan competenties en rollen 
van hulpverlener en manager zoals beschreven in het Beroepsprofiel Fysiotherapeut 2005; Is bereid om 

Contactpersoon: Bart Haarbrink 

Netwerkleden (totaal 17) 

Fysiotherapeuten (6) Logopedisten (11)



samen te werken met andere disciplines; Werkt en rapporteert volgens de KNGF-richtlijnen: Verslaglegging 
en Beroerte; de fysiotherapeutische overdracht CVA-keten. Om het lidmaatschap te continueren dient men 
aantoonbare scholing op het gebied van CVA te hebben gevolgd en het erkennen, herkennen van registraties 
van ander disciplines van CVA. Via intervisie wisselen netwerkleden vakinhoudelijke informatie uit. 
Samenvatting antwoorden: 
 
Organisatie 

 Ja Nee Toelichting 

Er zijn doelen geformuleerd X  Zie visie en doel 

Doelen worden geëvalueerd en zo nodig bij 
gesteld 

X   

Taken en verantwoordelijkheden van de 
netwerkleden zijn beschreven 

 X  

Er zijn staturen en/of er is een regelement  X In ontwikkeling 

Betrokkenheid patiënten of patiëntenvereniging  X  

Betrokkenheid huisarts  X  

Betrokkenheid tweede lijn X  Groene Hart Ziekenhuis 

Afspraken tussen netwerk en tweede lijn  X Nog niet 

Kwaliteit  

 Ja Nee Toelichting 

Toelatingseisen X  Registraties (door de beroepsgroep erkend diploma, 
is BIG geregistreerd en staat ingeschreven in het 
Kwaliteitsregister voor Paramedici); scholing op het 
gebied van CVA (Neurorevalidatie (NPi of ITON), 
Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA), master 
geriatriefysiotherapie. Een alternatieve 
toelatingsmogelijkheid is de kortere scholing 
georganiseerd door Frans van der Brugge); minimum 
aantal patiënten (5 per jaar); Biedt de mogelijkheid 
om patiënten zowel in de praktijk als thuis te 
behandelen; Voldoet aan competenties en rollen van 
hulpverlener en manager zoals beschreven in het 
Beroepsprofiel Fysiotherapeut 2005; Is bereid om 
samen te werken met andere disciplines; Werkt en 
rapporteert volgens de KNGF-richtlijnen: 
Verslaglegging en Beroerte; de fysiotherapeutische 
overdracht CVA-keten. 

Eisen voor continuering lidmaatschap X  Aantoonbare scholing op het gebied van CVA te 
hebben gevolgd en het erkennen, herkennen van 
registraties van ander disciplines van CVA 

Gemeenschappelijke visie over behandeling  X In ontwikkeling 

Kwaliteitswaarborging  X In ontwikkeling 

Uitwisseling patiëntgegevens  X  

Gezamenlijk patiëntendossier  X  

Casemanagement X   

Gemeenschappelijk behandelprogramma X   

Uniform meten van behandelresultaten  X  

Er wordt EBP gewerkt   Nog nadere uitwerking nodig 

Deskundigheid  

 Ja Nee Toelichting 

Waarborging deskundigheid en scholing   Nog nadere uitwerking nodig 

Uitwisseling vakinhoudelijke informatie X  Intervisie  

Netwerkbijeenkomsten netwerkleden    

Opkomst bij netwerkbijeenkomsten n.v.t.  

Inhoud netwerkbijeenkomsten n.v.t Nader uit te werken 

 


