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Oprichtingsjaar:
2011, vanuit een vraag van een
revalidatiearts uit Blixembosch met ondersteuning
van stichting Fast/ Robuust
Financiering:
Inschrijfgeld leden en bijdragen voor netwerkbijeenkomsten
Visie en doel: Het netwerk heeft tot doel om mensen met NAH zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in
hun eigen vertrouwde omgeving. Het vergroten van de autonomie en kwaliteit van leven is daarbij een
belangrijk speerpunt. Zorg moet in de buurt van de cliënt beschikbaar zijn en maatwerk staat voorop. De cliënt
en zijn omgeving dient hierbij centraal te staan en zoveel als mogelijk zelf de regie te voeren. Het netwerk wil
deze doelstelling bereiken door: de multidisciplinaire eerstelijnszorg voor mensen met NAH op een zo hoog
mogelijk niveau aan te bieden en uit te bereiden door goed samen te werken en optimaal gebruik te maken
van elkaars expertise; te werken met professionals die zijn gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen
met NAH en zich blijven ontwikkelen. De geboden zorg is toegankelijk en adequaat; het netwerk wordt gezien
en erkend als een krachtig professioneel netwerk; maximaal samenwerken en afstemmen waardoor de cliënt
en zijn omgeving de aangeboden zorg als een geïntegreerd en samenhangend geheel zal ervaren; ervoor
zorgen dat hulpverleners gemakkelijk te benaderen zijn en de lijnen tussen de professionals ook kort zijn; een
gedeelde visie op de zorg uitdragen
Het netwerk is multidisciplinair en bestaat uit de volgende disciplines (zie figuur).
Verbonden aan het netwerk:
Ketencoördinator CVA
netwerk Eindhoven
Huisartsen vereniging
Blixembosch

49 Netwerkleden

Fysiotherapeuten (25)

Ergotherapeuten (12)

Psychologen (4)

Dietisten (3)

Logopedisten (5)

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 Eerstelijns netwerk NAH zuid Oost Brabant afspraken met de tweede lijn middels een
afstemmingsoverleg die twee keer per jaar plaatsvindt. Er wordt gewerkt volgens de principes van EBP vanuit
kwaliteitscriteria. Er gelden eisen voor deelname aan het netwerk: registraties voor het kwaliteitsregister
voor paramedici; een minimum aantal patiënten, welke varieert per discipline en scholingseisen welke per
discipline verschillen. Om het lidmaatschap te continueren dient men deel te nemen aan de

netwerkbijeenkomsten; zich te registreren; een minimum aantal patiënten te behandelen en scholing te
volgen. Waarborging van deskundigheid en scholing vindt plaats middels netwerkbijeenkomsten en toetsing.
Via 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

X
X

Regelement
X

X
X
X

Ook de huisartsenvereniging
CVA netwerk Eindhoven en Blixembosch
Twee maal per jaar vindt er een
afstemmingsoverleg plaats

Kwaliteit
Toelatingseisen

Ja
X

Eisen voor continuering lidmaatschap

X

Gemeenschappelijke visie over behandeling
Kwaliteitswaarborging

X
X

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

X

Nee

Toelichting
Registraties voor het kwaliteitsregister
voor paramedici; een minimum aantal
patiënten, welke varieert per discipline
en scholingseisen welke per discipline
verschillen
Deelname netwerkbijeenkomsten;
registratie; een minimum aantal
patiënten te behandelen en scholing te
volgen
Zie visie en doel
Aanwezigheidsregistratie bij
bijeenkomsten

X
X
X
X
X

Vanuit de kwaliteitscriteria

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
Netwerkbijeenkomsten en toetsing
2x per jaar via netwerkbijeenkomsten
2x per jaar
‘Goed’
Verschillend

