
 
 

JAARPLAN 2021 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 2 

 

Inhoudsopgave 
 

Inleiding ...................................................................................................................................... 3 

Samenwerking en communicatie ............................................................................................... 4 
o Versterken onderlinge samenwerking 
o Keteninformatieronde 
o Actualiseren ketenprotocol 
o Project overdracht bij CVA 
o Website CVA-keten 
o Werkgroep Informatievoorziening 

Kwaliteit en inhoud ..................................................................................................................... 5 
o VBHC in de CVA-keten 
o CVA-nazorg 

 Betrekken en informeren huisartsen 
 Presentatie CVA-nazorgverpleegkundigen bij alle ketenpartners 
 Zorgpad CVA-nazorg 
 Multidisciplinair CVA netwerk 
 Landelijke digitale zorgzoeker 

o Patiëntparticipatie en – tevredenheid 
o Werkgroep samenwerking GRZ-MSR   
o Werkgroep informatievoorziening    

Scholing en kennisuitwisseling ................................................................................................... 7 
o Ketenbrede scholing neurorevalidatie CVA voor V en V 
o Themamiddagen V en V 
o Scholing voor het multidisciplinaire CVA-netwerk 
o Bij elkaar in de keuken kijken 
o Werkgroep scholing en kennisuitwisseling 

 

Landelijke ontwikkelingen en projecten van het Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) ......... 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

Inleiding 
Voor u ligt het jaarplan voor 2021. Het concept is op 27-10-20 besproken met de Beleidsgroep en is na 
een paar kleine wijzigingen/aanvullingen goedgekeurd. 
 
De missie van de CVA-zorgketen Groningen is het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven 
voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Groningen, uitgaande van actuele inzichten in de zorg voor 
CVA-patiënten en bestaande richtlijnen. Hierbij gaat het om het verlenen van de juiste zorg, op het 
juiste moment, door de juiste hulpverlener, op de juiste plaats. Een samenhangend zorgtraject voor 
CVA-patiënt is hiervoor noodzakelijk, gericht op het voldoen aan de zorgbehoefte van de patiënt.  
 
Voor het verwezenlijken van deze missie is het volgende van belang: 

• De onderlinge samenwerking en communicatie in de keten wordt verder versterkt.  
• We richten ons op de kwaliteit en inhoud van de keten en mogelijk in de toekomst op het 

meten en bewaken van kwaliteit.  
• Scholing en kennisuitwisseling leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de 

zorg voor CVA-patiënten. 
• Dit jaar richten we ons op het verhogen van “waarde” voor de patiënt waar wij zorg voor 

dragen, d.m.v. het VBHC project in de keten. Het delen van de resultaten met elkaar leidt tot 
meer transparantie en geeft inzicht waar verbeterpotentieel zit. 

 
In de afgelopen jaren is er veel in gang gezet en gerealiseerd. In 2021 willen we graag weer nieuwe 
stappen zetten. We staan daarbij voor een aantal uitdagingen: 

• Hoe houden we commitment in meerdere lagen van de organisaties.  
• Hoe houden we de focus.  
• Hoe zorgen we ervoor dat de activiteiten en de verantwoordelijkheden worden verdeeld en 

dat de ketencoördinator niet alles hoeft te trekken. En welke werkgroepen/projecten 
hebben prioriteit?  

• Hoe proberen we ondanks Corona de verbinding te houden en hoe zorgen we ervoor dat 
ontwikkelingen/verbetertrajecten/kennisuitwisseling niet stil komen te staan.  

• Hoe houden we de kosten van de geleverde zorg beheersbaar? Zorg in de tweede of derde 
lijn als het moet, en als het kan in de eerste lijn. Hierbij is het van belang dat zorgverleners 
goed inzicht hebben in het zorgaanbod op het gebied van CVA/NAH in de eerste lijn in onze 
regio. Hiervoor zullen we moeten investeren in elkaar beter leren kennen. Zodat we elkaar 
onderling goed kunnen vinden en op de hoogte zijn van elkaars expertise.  En zorgen voor 
een goede overdracht van zorg. Niet in de allerlaatste plaats is het voor patiënten belangrijk 
dat zij hun weg weten te vinden in de wirwar van zorgaanbod in de eerste lijn. Daarom 
zetten we ons in de keten in om de nazorg voor de CVA/NAH-patiënt goed te regelen, wat 
o.a. gerealiseerd wordt door de inzet van gespecialiseerde CVA-nazorgverpleegkundigen (o.a. 
van TSN) na ontslag uit het ziekenhuis of klinische revalidatie in GRZ. Beatrixoord levert deze 
nazorg zelf dmv de NAH-coaches. 

 
We maken er een goed jaar van! 

 
Een deel van de onderwerpen en projecten genoemd in het jaarplan komen voort uit de opgezette 
activiteiten en projecten van het afgelopen jaar. Hierover kunt u meer lezen in het jaarverslag 2020. 

De overige onderwerpen zijn een wens om op te pakken en hebben vooral tot doel de 
ketensamenwerking te versterken. 
 
De onderwerpen zijn ingedeeld in 4 hoofdthema’s, zoals beschreven in de inhoudsopgave. 
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Samenwerking en communicatie 
 
Versterken onderlinge samenwerking 
Waarin kunnen we elkaar versterken. Op welke punten kunnen we nauwer samenwerken. Waarin 
kunnen we van elkaar leren. Wat is hier voor nodig.  
Om echt te komen tot betere ketensamenwerking is wellicht een duidelijkere organisatiestructuur 
nodig? Bv. naar voorbeeld van de Rotterdam Stroke Service. 
https://www.rotterdamstrokeservice.nl/Portals/0/RSS%20Documenten/Organisatie-van-de-
Rotterdam-Stroke-Service.pdf 
 
Zijn er gemeenschappelijke knelpunten bij instellingen (van dezelfde setting)  die we meer in 
gezamenlijkheid kunnen oppakken? Bv. waar lopen meerdere instellingen tegenaan bij het willen 
leveren van goede zorg? Hoe kunnen we dit verbeteren? Kunnen we bv. kwaliteitscriteria opstellen, 
waaraan de zorg minimaal uit moet bestaan?  
 
De uitdaging daarbij is: hoe zorg je voor de juiste personen die hier in mee kunnen denken? De voorkeur 
gaat uit naar mensen met inhoudelijke kennis, die vakoverstijgend kunnen meedenken en die binnen 
hun eigen organisatie het mandaat hebben om initiatieven op te zetten. De naam van zo’n werkgroep 
zou kunnen zijn: ‘Kwaliteit en inhoud’ (,of zorgpadteam?). 
Deze werkgroep zou o.a. met de verbeterpunten aan de slag kunnen gaan die volgen uit de resultaten 
van de VBHC. 
 
 
Keteninformatieronde 
Net als in de voorgaande jaren zal de ketencoördinator in het voorjaar bij alle ketenpartners langs 
gaan. Hopelijk lukt het in 2021 zoveel mogelijk fysiek i.p.v. digitaal. 
 
Actualiseren ketenprotocol 
In het begin van 2018 is er een ketenprotocol opgesteld. Dit protocol is aan herziening toe. Zeker als 
we als ketenpartners meer willen samenwerken, samen sterker willen staan en de zorg voor de CVA-
patiënten verder willen verbeteren. De ketencoördinator zal het ketenprotocol actualiseren iom de 
Kerngroep. Daarna zal het met de Beleidsgroep worden gedeeld. Het streven is om dit in het eerste 
kwartaal van 2021 te realiseren. 
 
Project overdracht bij CVA 
Dit project staat beschreven in het jaarverslag. De exacte tijdsplanning is nog lastig te bepalen. Dit zal 
o.a. afhankelijk zijn van de benodigde hoeveelheid verbeteracties die uit de enquête naar voren komen 
en hoeveel werk dat oplevert voor de betrokken professionals. Het streven is afronding en 
implementatie voor de zomer 2021. Er worden afspraken gemaakt over borging en er zal jaarlijks een 
evaluatie plaatsvinden.  
 
Website CVA-zorgketen Groningen 
De mogelijkheid wordt onderzocht of een gezamenlijke website in 2021 gerealiseerd kan worden. Om 
de samenwerking met het Hersenletsel Netwerk Noord goed tot uiting te laten komen, is het idee om 
de website van de CVA-keten als tabblad op de website van het HNN op te nemen.  
Inmiddels is er contact gelegd met de Hanzehogeschool Groningen/opleiding communicatie. In 
februari 2021 starten 2 4-de jaar studenten hun afstudeeronderzoek gericht op een betere 
communicatie in de keten en een betere informatievoorziening over de CVA-keten (website). 
 
 

https://www.rotterdamstrokeservice.nl/Portals/0/RSS%20Documenten/Organisatie-van-de-Rotterdam-Stroke-Service.pdf
https://www.rotterdamstrokeservice.nl/Portals/0/RSS%20Documenten/Organisatie-van-de-Rotterdam-Stroke-Service.pdf
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Kwaliteit en inhoud 
 
VBHC in de CVA-keten 
Zie jaarverslag. Iets om trots op te zijn als keten, dat we dit hebben gerealiseerd! 
De nog te vormen werkgroep Kwaliteit en Inhoud kan aan de slag met de verbeterpunten uit de 
resultaten van de VBHC. 
 
CVA-nazorg: 

 Betrekken en informeren huisartsen. De CVA-nazorg is niet voldoende bekend bij de 
huisartsen. Het is dan ook een belangrijk aandachtspunt om de huisartsen hierover 
beter te informeren, zodat zij ook op de hoogte zijn van de afspraken beschreven in 
het zorgpad CVA-nazorg. TSN is bezig met het opstellen van  een brief sturen aan 
huisartsen om ze te informeren over de CVA-nazorgverpleegkundigen.  Daarnaast 
lijkt het een goed idee om de huisartsen ook schriftelijk op de hoogte te brengen hoe 
de CVA-nazorg vanuit de ziekenhuizen is ingericht en wat daarbij voor de huisartsen 
belangrijk is om te weten. Gonda en Ewout gaan een opzet maken in samenspraak 
met Gert Messchendorp, verpleegkundig specialist van het UMCG.  

 Presentatie en kennismaken CVA-nazorgverpleegkundigen bij alle ketenpartners. Het 
is van belang om de patiënten goed te informeren over de CVA-nazorg door de CVA-
nazorgverpleegkundigen bij ontslag uit het ziekenhuis of na revalidatie in GRZ. Het 
oorspronkelijke plan was dat de CVA-nazorgverpleegkundigen bij elke ketenpartner 
een presentatie zouden geven over het werk wat ze doen en het belang van deze 
nazorg. Het lijkt erop dat voorlopig de kennismaking met de CVA-
nazorgverpleegkundigen in de ziekenhuizen en GRZ niet fysiek kan plaatsvinden. 
Daarom is er een presentatie op  film vastgelegd, die gedeeld kan worden met de 
instellingen. De vraag hierbij is hoe zorg je er voor dat een zo groot mogelijke groep 
V en V en andere betrokkenen deze presentatie gaan bekijken.  

 Het zorgpad CVA-nazorg is in concept klaar. Wat nog ontbreekt is de beschrijving van 
de nazorg die geboden wordt door UMCG cvr Beatrixoord bij ontslag van hun 
klinische patiënten, door de NAH-coaches. Er is contact gelegd tussen Beatrixoord en 
TSN om te verkennen of de CVA-nazorgverpleegkundigen iets kunnen betekenen in 
de nazorg voor de poliklinische revalidanten. Dit zal dan opgenomen worden in het 
zorgpad. Zorggroep Meander laat een verpleegkundige uit hun organisatie opleiden 
tot CVA-nazorgverpleegkundige, om de nazorg in hun verzorgingsgebied te kunnen 
waarborgen. Ook hiervoor geldt dat dit opgenomen zal worden in het zorgpad. De 
verwachte planning is dat het zorgpad voor de zomer geactualiseerd is.  

 Multidisciplinair CVA-netwerk: Per 2021 is het plan dat de CVA-
nazorgverpleegkundigen gaan deelnemen aan dit netwerk om de samenwerking met 
de paramedici uit dit netwerk te verbeteren. Ook de revalidatiearts uit het MZH 
(Francien van Nispen) zal gaan deelnemen aan dit netwerk per 2021. 

 
 
Patiëntparticipatie en – tevredenheid 
Als CVA-keten vinden we het belangrijk om te weten hoe tevreden patiënten zijn over de geleverde 
zorg. Elke instelling heeft zijn eigen tevredenheidslijsten en per instelling wordt er iets met de 
uitkomsten gedaan.  
Daarnaast is het belangrijk om patiënten te betrekken bij verbeteringen in de zorg.  
Een voorbeeld van een project wat de patiënttevredenheid in kaart brengt is het afstudeeronderzoek 
‘Hoe ervaren CVA-patiënten de overgang van ziekenhuis naar huis’, zoals beschreven in het jaarverslag. 
De resultaten van dit onderzoek zullen in het voorjaar worden gedeeld met alle ketenpartners. 
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Een voorbeeld van patiëntparticipatie zou bv. kunnen zijn: organiseren van spiegelgesprekken. 
Dit vinden we een relevant thema. Elke instelling meet wel ervaringen van patiënten, maar deze 
metingen betreffen steeds het ‘eigen stuk’ in de keten. Met name de ervaringen met de samenwerking 
in de hele keten zijn relevant.  
De betrokkenen van de Beleidsgroep zijn benieuwd naar de ervaringen van patiënten met de overgangen in de 
keten en vinden het belangrijk om ervaringen van patiënten mee te nemen in de doorontwikkeling van de keten. 
Een optie zou kunnen zijn om Zorgbelang Groningen een raadpleging te laten doen. Omdat we als ketenpartners 
zelf al veel informatie en expertise in huis hebben en er kosten zijn verbonden aan Zorgbelang Groningen, heeft 
de beleidsgroep de voorkeur om de patiëntenraadpleging zelf uit te voeren. Wellicht kunnen patiënten 
ervaringen worden meegenomen in het VBHC-traject. 
 
Werkgroep Samenwerking GRZ-MSR 
De pilot voor een ‘tussenafdeling/schakelafdeling’ in het Heymanscentrum ism UMCG cvr Beatrixoord 
is o.a. door Corona on-hold gezet. Zie voor de achtergrondinformatie het jaarverslag.  
In 2021 zal worden verkend welke indicaties er zijn voor  patiënten met vooral cognitieve problemen, 
om na GRZ nog poliklinisch naar MSR te gaan. In MSR is de meeste expertise op het gebied van 
cognitieve behandeling. In de GRZ is dat wat minder goed vormgegeven. Er is behoefte binnen deze 
groep om hier dieper op in te gaan. Waaruit bestaat de cognitieve revalidatie in GRZ, wat kunnen ze 
bieden en hoe verhoudt zich dat tot de mogelijkheden in Beatrixoord. 
 
Werkgroep Informatievoorziening  
Deze werkgroep is niet meer actief.  
Het oorspronkelijk doel van deze werkgroep was om een uniforme informatiemap voor CVA-patiënten 
in de hele keten te implementeren. Dit is niet goed van de grond gekomen en de werkgroep is al ruim 
een jaar niet meer bijeen geweest. 
Informatievoorziening vormt een belangrijk onderdeel van goede zorg voor CVA-patiënten. Het lijkt 
daarom wenselijk om de werkgroep weer ‘actief’ te maken. Mogelijke onderwerpen kunnen zijn: 
gebruik van een uniforme informatiemap in de keten, informatievoorziening aan patiënten die met 
ontslag naar GRZ of MSR gaan en bij ontslag naar huis. Daarnaast zou de werkroep mee kunnen denken 
over het inrichten van een website van de CVA-keten.  
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Scholing en kennisuitwisseling 
Het doel van kennisdeling is niet specifiek gedefinieerd. De huidige werkgroep bestaat niet meer, de 
ketencoördinator moest erg veel trekken.  
 
Voorstel: inhoud van kennisdelen formuleren op basis van Kwaliteit en inhoud.  
 
 
Ketenbrede scholing neurorevalidatie CVA voor V en V 
Plan is dit in 2021 2x te organiseren. Een cyclus in het voorjaar (de laatste 3 scholingsdagen voor de 
groep die in 2020 is gestart), en een cyclus in het najaar. Maar dit is onder voorbehoud vanwege 
Corona. Mocht het allemaal doorgang vinden dan wordt de scholing, bij onvoldoende belangstelling 
vanuit de ketenpartners, ook opengesteld voor V en V van buiten onze keten. Evaluatie van de scholing 
vindt plaats na de eerste cyclus. Er ligt nog de wens voor een (digitale) folder met informatie over de 
inhoud van de scholing, zodat dat gedeeld kan worden met de ketenpartners. UMCG cvr Beatrixoord 
pakt dit op. 
 
Scholing voor het Multidisciplinaire CVA-netwerk Groningen 
UMCG cvr Beatrixoord is bereid een scholing of scholingsmodules te ontwikkelen voor het netwerk. Er 
is bij het netwerk geïnventariseerd aan welke thema’s/onderwerpen behoefte is voor een verdiepende 
scholing. Deze wensen zijn gedeeld met Beatrixoord. Het is nog niet zeker of dit in 2021 gerealiseerd 
kan worden. Mogelijk wordt het 2022.  
Het bestuur van het CVA-netwerk zal dit bespreken met Beatrixoord (Trisca Bosch). 
 
Themamiddagen V en V: dit wordt belangrijk gevonden om deze vorm van kennisuitwisseling te blijven 
organiseren.  Maar wie, of welke organisatie wordt hier ‘eigenaar’ van? 
De intentie bestaat om dit 2x per jaar te organiseren. Nu door Corona moeilijk te voorspellen of en op 
wat voor manier het doorgang kan vinden. In welke mate voorziet het in een behoefte om op deze 
manier kennis te kunnen uitwisselen, te leren van elkaar. Hoe belangrijk vinden we dit? Een probleem 
hierbij is dat er niet duidelijk is afgesproken wie dit soort themamiddagen gaat organiseren. Wie hierin 
het voortouw neemt en zich verantwoordelijk voelt. De ketencoördinator kan dit ondersteunen, mede 
organiseren, maar het zou goed zijn als er ook anderen zijn die dit willen trekken. De werkgroep is 
sinds juni 2019  niet meer bij elkaar geweest. 
 
Bij elkaar in de keuken kijken 
De wens bestaat om mee te kijken bij andere instellingen. Dit kan heel leerzaam zijn, zowel binnen de 
eigen setting, alsook daarbuiten. Tot nu toe is hier geen structuur voor. Het gebeurt wel, maar dat is 
afhankelijk van het initiatief van de instellingen zelf. Het is de vraag of er voldoende draagvlak is om 
dit beter in te bedden in de keten. Wordt het als meerwaarde gezien? Wordt het gefaciliteerd door de 
instelling? Is het wenselijk om het meer te structureren? Is het praktisch haalbaar? Een eerste stap is 
dat de ketencoördinator een dag(deel) bij alle instellingen gaat meelopen. Het is de bedoeling een 
indruk te krijgen van hoe de CVA-revalidatie er uit ziet en of er dingen zijn waarin we van elkaar kunnen 
leren. In elk geval iedere GRZ-instelling heeft aangegeven hier open voor te staan. Nu is het afwachten 
wanneer het gepland kan worden, i.v.m. corona. 
 
Werkgroep Scholing en kennisuitwisseling 
Deze werkgroep is niet meer actief.   
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Landelijke ontwikkelingen en projecten 
van het Kennisnetwerk CVA Nederland 
(KNCN) www.kennisnetwerkcva.nl 
 
Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking 
én inhoud van de multidisciplinaire transmurale zorg in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken.  
KNCN richt zich op de acute, revalidatie en chronische fase. In de acute fase zijn de activiteiten in het 
algemeen CVA specifiek, in de revalidatie en chronische fase wordt verbinding gezocht met de zorg 
voor mensen met NAH. 
Via de ketencoördinator en via hun website worden de ketens geïnformeerd over ontwikkelingen en 
projecten op het gebied van CVA/NAH.  
Ook in 2021 zal de ketencoördinator deelnemen aan de landelijke ketencoördinatorendag, die 2x per 
jaar plaats vindt.  

 
Als CVA-zorgketen Groningen willen we graag op de hoogte zijn van landelijke ontwikkelingen en 
lopende projecten en eventueel participeren in projecten die een bijdrage leveren aan een betere zorg 
voor CVA-patiënten. 
Zoals beschreven in het jaarverslag participeert de kc in de projectgroep Ketensamenwerking. Het doel 
van het project is meer verbinding creëren tussen CVA en NAH activiteiten in de regio. In onze regio is 
die verbinding er al d.m.v.het Hersenletsel Netwerk Noord. De verwachting is dat dit project medio 
2021 afgerond is. 

 
Een Landelijk format voor een digitale zorgzoeker/sociale kaart is in de maak voor patiënten met 
hersenletsel en voor zorgprofessionals die werken met deze patiëntengroep. Het is de website: 
‘www.watvindik.nl’.  Het zal per regio gevuld gaan worden. Iedere zorgverlener mag zich hier voor 
aanmelden. De bedoeling is dat er een soort van kwaliteitskeurmerk bij komt, die garandeert dat de 
zorgverlener expertise heeft op het gebied van NAH. Dit is nog wel een uitdaging: wie krijgt wel een 
keurmerk en wie niet. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het keurmerk er komt. Wel lijkt het 
ons belangrijk dat er in elk geval kwaliteitscriteria worden gehanteerd. De planning is dat deze website 
per januari 2021 operationeel wordt. Het vullen van de website zal naar verwachting wel een aantal 
maanden in beslag nemen. 
 
 
 
 

 

 

http://www.kennisnetwerkcva.nl/
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