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VOORBEELD VAN EEN REGIONAAL CVA-NETWERK

Stroke Service UMC Utrecht
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de Stroke Service UMC Utrecht vanaf 2002 tot 

een volwaardig netwerk in 2019. Een keten met veel medische expertise met als doel 
optimale zorg voor de patiënten.

De CVA-keten van UMC Utrecht, De Hoogstraat Revalidatie en 

Parkgraaf startte met een DOORBRAAK-project CVA (2002- 2004). 

De eerste jaren zijn besteed aan elkaar leren kennen en kennis 

 uitwisselen. CVA-scholing werd georganiseerd op de verschillende 

locaties. We stimuleerden meekijken met elkaar zodat er meer 

begrip was voor elkaars werk. In 2012 werd het eerste ketendocu-

ment getekend. We hebben een ketenregisseur, een ketenbestuur, 

een ketenkwaliteitsteam en knowledge brokers. Vanaf 2013 zijn er 

jaarlijks twee ketenavonden en worden er drie nieuwsbrieven ver-

stuurd. Omdat kennis uitwisselen als heel belangrijk wordt gezien, 

is afgesproken dat iedere zorgverlener van de keten drie CVA-scho-

lingsmomenten per jaar volgt. De laatste jaren is de keten meer een 

netwerk geworden en haakten ook de huisartsen, Hersenletsel.nl, 

het Diakonessenhuis, thuiszorgorganisaties en eerstelijnsnetwerk 

aan. In 2019 is het ketendocument daarom herzien.  Bijzonder is 

dat in onze keten veel mensen met een SAB  (subarachnoïdale 

bloeding) worden opgevangen. Er is veel  expertise met de medische- 

en revalidatiezorg voor deze groep.

WIJ ZIJN TROTS OP: 
•  Alle patiënten worden in het ziekenhuis multidisciplinair gezien 

en zowel motorisch als cognitief onderzocht.

•  Alle patiënten die rechtstreeks naar huis worden ontslagen, 

 worden na twee weken gebeld door de verpleegkundig specialist 

en na 4-6 weken samen met revalidatiearts teruggezien op de 

polikliniek. Naast secundaire preventie is er aandacht voor 

 cognitie/emotie en sociale participatie.

•  Er vindt hertriage plaats van patiënten in de Parkgraaf (GRZ) door 

de Physician assistant (PA) van de revalidatiegeneeskunde die 

daar om de week het multidisciplinair overleg (MDO) bijwoont.

•  Ons wetenschappelijk onderzoek: vanuit de neurologie, revalida-

tiegeneeskunde, fysiotherapiewetenschap, logopediewetenschap 

en verplegingswetenschap wordt onderzoek geïnitieerd. Waar 

mogelijk doet het hele netwerk mee met inclusie of interventie. 

Onze onderzoeksresultaten delen we in de nieuwsbrief, keten-

avonden en bij het Kennisnetwerk. 

•  Innovaties worden meteen in het netwerk gestart, zoals het 

gebruik van oefenboek of inzetten van activiteitenmonitors.  
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Stroke Service UMC Utrecht 2019  
Onze ambitie is om onze patiënten optimale zorg te bieden op de 

 verschillende locaties binnen de keten. 

Wij zien het als een uitdaging om samen met de patiënt en naasten de 

gevolgen van een beroerte zo klein mogelijk te houden en zo goed mogelijk 

met deze gevolgen te leren omgaan. Wij maken hierbij gebruik van de 

nieuwste inzichten, beschreven in richtlijnen. In onze keten ondersteunt 

wetenschap de behandeling. We onderbouwen wat we doen, waarbij we 

ook zelf een actieve bijdrage leveren aan onderzoek en innovatieprojecten.

Door het nauwe overleg tussen de professionals en doordat revalidatieart

sen en neurologen, een regionaal netwerk vormen en zo de verschillende 

locaties in de keten kennen, garanderen we continuïteit van zorg.  

Onze keten sluit aan op een eerstelijns netwerk van neurologisch 

geschoolde paramedici en verpleegkundigen. Dankzij heldere w  erkafspra

ken en protocollen bieden we gestandaardiseerde zorg van het ziekenhuis 

tot de eerste lijn. 


