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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de CVA-zorgketen Groningen. In dit jaarverslag wordt teruggekeken op 
de activiteiten die tussen november 2019 en november 2020 binnen de CVA-zorgketen Groningen 
hebben plaatsgevonden.  

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. 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. Binnen de CVA-keten 
betekent dit dat we verbinding zoeken met elkaar en bezig zijn met kennisuitwisseling. Een belangrijke 
waarde in de CVA-zorgketen is het transparant ondernemerschap. We laten aan elkaar, aan 
professionals en patiënten zien welke zorg we leveren, en kunnen daar ook op aangesproken worden. 
Alleen in samenwerking kunnen we excellente zorg bieden. Bij het onderwerp Value Based Health Care 
(waardegedreven zorg) kunt u hier meer over lezen.  

Wij willen alle professionals via deze weg van harte bedanken voor hun inspanningen om de CVA-zorg 
binnen de CVA-keten te verbeteren. 

Gonda Levering, ketencoördinator CVA-zorgketen Groningen en de leden van de Kerngroep 
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Samenvatting 
 

www.hersenletselnetwernoord.nl 
Eind  2020 is  binnen de CVA-keten Groningen ervoor gekozen te werken met een Kerngroep en een 
Beleidsgroep. De beleidsgroep komt eens per jaar bij elkaar, om het jaarplan van het voorbije jaar te 
evalueren en het nieuwe jaarplan vast te stellen. Daarnaast is het borgen van het commitment binnen 
de eigen organisatie een belangrijke taak. De kerngroep is de sparring-partner voor de 
ketencoördinator, bewaakt de voortgang van het jaarplan met de ketencoördinator en bereidt de 
bijeenkomsten voor van de beleidsgroep.   
 
Klik hier voor het volledige verslag. 
 

Het zorgpad CVA-nazorg is nog in concept, maar op grote lijnen klaar. Het is tot stand gekomen i.s.m. 
met afgevaardigden van alle betrokken ketenpartners. In het zorgpad staat beschreven dat iedere CVA-
patiënt na ontslag de mogelijkheid geboden  krijgt om 1 tot 2 jaar na ontslag uit ziekenhuis of GRZ te 
worden gemonitord op (onzichtbare) problemen tgv het CVA. Deze nazorg wordt (tot nu toe) geboden 
door 3 gespecialiseerde CVA-nazorgverpleegkundigen van de TSN. Het is niet zo dat deze zorg perse 
door TSN moet worden geboden. De belangrijkste voorwaarden/competenties om deze nazorg te 
kunnen geven staan beschreven in het zorgpad. Gerichte scholing en expertise op het gebied van CVA 
is een belangrijke vereiste. 
 
Klik hier voor het volledige verslag. 
 

Aan de hand van de uitkomsten van 2 onderzoeken naar overdracht bij CVA in onze regio leek het een 
goed idee om met de beschreven knelpunten een verbeterproject te starten. Er is een projectgroep 
gevormd, waarbij van elke ketenpartner iemand in de projectgroep zit, bestaande uit verschillende 
disciplines (verpleegkundige, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, revalidatiearts).  
 
Klik hier voor het volledige verslag. 
 

Value Based Healthcare (VBHC) is erg populair en in de strategische jaarplannen van veel 
zorgaanbieders is het begrip niet meer weg te denken. Value (waarde) staat voor de verhouding tussen 
de geleverde kwaliteit  van zorg en de kosten die hiervoor gemaakt zijn (Porter & Teisberg, 2006, 2007). 
Kwaliteit  wordt hierin in de breedste zin van het woord gezien en omvat zowel overleving, medische 
uitkomsten en kwaliteit van leven ervaren door de patiënt. VBHC staat voor een ideaal situatie waar 
(ketenbreed) gestuurd wordt op waarde voor de patiënt (Porter & Teisberg, 2006, 2007). Ook binnen 
de CVA keten Groningen ontstaat steeds meer behoefte om ketenbreed te sturen op waarde voor deze 
patiëntengroep. Eind 2019 is in de Beleidsgroep besloten om te starten met VBHC in de CVA-keten. Dit 

Samenwerking Hersenletsel Netwerk Noord 

CVA-nazorg 

Ketenbreed project Overdracht bij CVA 

Value Based Health Care (VBHC) in de CVA-keten 

http://www.hersenletselnetwernoord.nl/
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project wordt geleid door dr. Monique Eissens (projectleider) en dr. Heleen Hoogeveen, de 
ondersteunende data-analist, werkzaam in het Martini Ziekenhuis. 
 
Klik hier voor het volledige verslag. 
 

Het doel van het Multidisciplinaire CVA netwerk Groningen is het vergroten van de kennis van de 
zorgverleners over de behandeling van CVA-patiënten en een kwalitatief goed en samenhangend 
aanbod van zorg te realiseren, die afgestemd is op de wensen en behoeften van de patiënt en hun 
naasten. Hiermee wordt uiteindelijk de kwaliteit van zorg van CVA-patiënten verbeterd in de regio 
Groningen en omstreken.  
 
Klik hier voor het volledige verslag. 
 

Ketenbrede scholing neurorevalidatie-CVA voor V en V 
Deze scholing is ontwikkeld door Beatrixoord, in samenspraak met de GRZ-instellingen. Dit heeft geleid 
tot een 4-daagse scholing. De eerste scholingsdag heeft begin maart plaatsgevonden in Beatrixoord en 
dat is enthousiast ontvangen. Helaas door bekende omstandigheden heeft de rest van de 
scholingsdagen niet plaats kunnen vinden in 2020 en is het uitgesteld naar het voorjaar van 2021. 
 
Themamiddagen V enV 
In het verleden werden dit soort themamiddagen georganiseerd voor de V en V van de ziekenhuizen 
en een paar GRZ-instellingen, die toen de ketenpartners waren van het Martini Ziekenhuis. Het doel 
was inhoudelijke verdieping en kennisuitwisseling. In november 2019 is er weer na lange tijd een 
bijeenkomst georganiseerd voor de V en V van alle ketenpartners. Het thema was acute zorg na CVA 
en vond plaats in het UMCG. Het is goed ontvangen en druk bezocht.  
 
Knowledge Brokernetwerk 
Zie de link naar het animatie-filmpje voor een korte uitleg wat het inhoudt: klik hier.  
Het MZH en UMCG cvr Beatrixoord zijn sinds 2011 lid van het netwerk en hebben sindsdien 
verschillende verbeterprojecten uitgevoerd. Een aantal van de verbeterprojecten zou ook heel 
geschikt zijn om verder in de keten te implementeren. Daarvoor zouden meerdere instellingen lid  
‘moeten’ worden van dit netwerk. Het is een heel mooi concept, maar er zit wel een prijskaartje aan. 
Voor meer informatie: klik hier.  
 
Klik hier voor het volledige verslag 
 

In september zijn 2 HBO-V studenten gestart met dit onderzoek. Het is hun afstudeeropdracht en neem 
een half jaar in beslag. De onderzoeksvraag is: Wat is de tevredenheid van CVA patiënten en hun 
naasten op de afdeling neurologie van het Martini ziekenhuis ten aanzien van de informatievoorziening 
over de overgang van het ziekenhuis naar een GRZ-instelling? 
 
Klik hier voor het volledige verslag. 
 

Multidisciplinair CVA-netwerk Groningen (www.cvanetwerkgroningen.nl)  

Scholing en kennisuitwisseling  

Onderzoeksproject HBO-V-studenten: hoe ervaren CVA-patiënten de overgang ziekenhuis naar GRZ 

Werkgroep ‘Samenwerking GRZ-MSR’ 

https://vimeo.com/447810777/051431b5d6
https://www.kennisnetwerkcva.nl/kennisbank/knowledge-broker-netwerk/
http://www.cvanetwerkgroningen.nl/
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De werkgroep bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde van 5 GRZ-instellingen (behalve Anholt 
Assen), een revalidatiearts uit het MZH, revalidatiearts uit Beatrixoord en de ketencoördinator. Tot 1 
april was een manager van Beatrixoord voorzitter van de groep. Er is nog geen opvolger voor hem 
vanuit Beatrixoord.  
 
Klik hier voor het volledige verslag. 
 

Sinds 2018 gaat de kc langs bij de (meeste) ketenpartners om te informeren over ontwikkelingen en 
activiteiten in de keten, en om te horen welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van CVA in de 
verschillende instellingen. En ook welke knelpunten/wensen er zijn. 
Dit voorjaar is het ‘rondje’ helaas voor een deel digitaal geweest, maar ondanks dat was het toch zinvol. 
De kc maakt een verslag van elk gesprek en deelt dit met de betreffende instelling. 
De kc is in 2020 nog niet bij UMCG cvr Beatrixoord geweest. 
 
 

www.kennisnetwerkcva.nl 
 
Deelname kc aan landelijke projectgroep Ketensamenwerking 
Doel is om te onderzoeken op welke manier er verbinding tussen het CVA en het NAH veld vorm kan 
krijgen. De projectgroep bestaat uit ketencoördinatoren van verschillende CVA-ketens uit Nederland. 
Dit project is 1 van de 3 landelijke projecten gericht op het verbeteren van de zorg voor NAH in vooral 
de eerste lijn. De projecten worden gesubsidieerd wordt door ZonMw en uitgevoerd door het 
Kennisnetwerk CVA Nederland. 
 
Klik hier voor het volledige verslag. 
 

Vanaf 7 oktober operationeel in Groningen en Drenthe. 
 
Breinlijn wijst de weg bij hersenletsel 
Heeft u of uw naaste hersenletsel? Of ontmoet u beroepsmatig mensen met hersenletsel? In 
Nederland helpt Breinlijn u op weg naar passende ondersteuning. De gratis hulpdienst is online en 
telefonisch bereikbaar via  www.breinlijn.nl of 085 - 225 0244. Vragen vanuit Groningen en Drenthe 
worden regionaal beantwoord door het hersenletselteam van Hersenletsel Netwerk Noord. 
Hersenletsel Netwerk Noord is één van 17 regioteams van Breinlijn.  
 
Klik hier voor het volledige verslag. 

  

Jaarlijkse informatieronde ketencoördinator (kc) 

Landelijke projecten van het Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN)  

Breinlijn 

http://www.kennisnetwerkcva.nl/
http://www.breinlijn.nl/
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Organisatiestructuur 
Ketenpartners 

• UMCG Neurologie 
• Martini Ziekenhuis 
• UMCG cvr Beatrixoord 
• Dignis/Lentis, locatie Heymanscentrum 
• Zorggroep Groningen, locatie Maartenshof 
• Zonnehuisgroep Noord, locatie Zonnehuis 
• De Hoven, locatie Twaalfhoven 
• Zonnehuisgroep Noord ism De Hoven, locatie Eemsdelta 
• Zorggroep Meander, locatie Veenkade 
• Interzorg, locatie Anholt  

Samenwerkingspartners 
• Hersenletsel Netwerk Noord 
• TSN Verzorging en Verpleging 
• Hersenletsel.nl 
• Multidisciplinair CVA Netwerk Groningen 

Beleidsgroep (algemeen bestuur) 
• Gert Messchendorp  UMCG neurologie,  Verpleegkundig Specialist  
• Sandra Timmerman  MZH, unithoofd verpleegafdeling neurologie   
• Ewout Schut MZH, neuroloog, medisch manager   
• Celeste Reker MZH, beleidsadviseur Transmurale zorg 
• Trisca Bosch UMCG cvr Beatrixoord,  hoofd Zorgteam Neurorevalidatiecluster 
• Niessette Ridder  Lentis , manager algemene zaken Medische dienst  
• Karin Wezeman Lentis  Afdelingsleider V en V   
• Mia Veltrop  Zorggroep Groningen, manager zorg  
• Jeannet Schutter Zonnehuisgroep Noord, Zonnehuis. Deels afdelings-projectleider revalidatie 

voor V en V  
• Nienke van der Meulen, manager behandeldienst  De Hoven (locatie Twaalfhoven en locatie 

Eemsland)  
• Inge Doornbos Zorggroep Meander, manager behandeling en revalidatie 
• Inge van der Weide  manager, kwartiermaker specialistische teams, TSN-thuiszorg 
• Interzorg: vacant 
• Monique Vos, projectleider Hersenletsel Netwerk Noord 
• Gonda Levering, ketencoördinator CVA-zorgketen Groningen 

Kerngroep (dagelijks bestuur) 
• Inge Doornbos Zorggroep Meander, manager behandeling en revalidatie 
• Inge van der Weide  manager, kwartiermaker specialistische teams, TSN-thuiszorg 
• Ewout Schut MZH, neuroloog, medisch manager   
• Celeste Reker MZH, beleidsadviseur Transmurale zorg 
• Vacant: manager UMCG cvr Beatrixoord. Wordt tijdelijk waargenomen door Francien van 

Nispen, revalidatiearts MZH 
• Gonda Levering, ketencoördinator CVA-zorgketen Groningen 
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Samenwerking Hersenletsel Netwerk Noord (HNN) 

www.hersenletselnetwernoord.nl 
Eind  2020 is  binnen de CVA-keten Groningen ervoor gekozen te werken met een Kerngroep en een 
Beleidsgroep. De beleidsgroep komt eens per jaar bij elkaar, om het jaarplan van het voorbije jaar te 
evalueren en het nieuwe jaarplan vast te stellen. Daarnaast is het borgen van het commitment binnen 
de eigen organisatie een belangrijke taak. De kerngroep is de sparring-partner voor de 
ketencoördinator, bewaakt de voortgang van het jaarplan met de ketencoördinator en bereidt de 
bijeenkomsten voor van de beleidsgroep.  
 
Voorstel voor onderlinge afstemming en samenwerking HNN-CVA-zorgketen Groningen:  
 Autonomie op inhoud binnen de CVA-keten Groningen ter borging en implementatie van CVA-

zorgpaden op basis van de CVA-richtlijn; 
 Twee keer per jaar afstemming met de voorzitter van de CVA-kerngroep in de stuurgroep HNN; 
 De CVA-ketencoördinator legt verantwoording af aan de CVA-kerngroep; 
 De projectleider van het HNN neemt deel aan de beleidsgroep CVA; 
 Periodieke afspraken tussen projectleider en ketencoördinator om elkaar te informeren;  
 HNN Convenant 2021-2024 is de basis voor samenwerking in het netwerk en de ketens, met 

daarin meegenomen de mogelijkheid voor een keten of themagroep zelfstandig te factureren; 
 
Wellicht dat deze vorm een voorbeeld kan zijn voor de elementen waaruit ons samenwerkingsnetwerk 
kan bestaan. Het HNN als signalerend, innoverend, initiërend en faciliterend  als een paraplu in 
verbinding voor de verschillende thema’s. 
 

  

http://www.hersenletselnetwernoord.nl/
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Activiteiten CVA zorgketen 2020 
Hieronder volgt een opsomming van alle activiteiten en projecten die het afgelopen jaar hebben 
plaatsgevonden en die voor een deel nog zullen doorlopen. 

CVA-nazorg 
Het zorgpad CVA-nazorg is nog in concept, maar op grote lijnen klaar. Het is tot stand gekomen in 
samenwerking met afgevaardigden van alle betrokken ketenpartners. In het zorgpad staat beschreven 
dat iedere CVA-patiënt na ontslag recht heeft om 1 tot 2 jaar na ontslag uit ziekenhuis of GRZ te worden 
gemonitord op (onzichtbare) problemen ten gevolge van het CVA. Deze nazorg wordt (tot nu toe) 
geboden door 3 gespecialiseerde CVA-nazorgverpleegkundigen van de TSN. Het is niet zo dat deze zorg 
perse door TSN moet worden geboden. De belangrijkste voorwaarden/competenties om deze nazorg 
te kunnen geven staan beschreven in het zorgpad. Gerichte scholing en expertise op het gebied van 
CVA is een belangrijke vereiste. 
 
Op dit moment loopt er een project in het MZH om het zorgpad CVA-nazorg beter te implementeren. 
Net als in het UMCG zal het inschakelen van de gespecialiseerde CVA-nazorgverpleegkundigen van de 
TSN gaan lopen via het transferpunt, zodat alle CVA-patiënten bij ontslag standaard aangemeld 
worden voor deze CVA-nazorg. TSN heeft een informatiefolder ontwikkeld over het hoe en waarom 
van deze nazorg. 
 
Inmiddels zijn er ook contacten gelegd met UMCG cvr Beatrixoord en Meander of de CVA-
nazorgverpleegkundigen ook iets kunnen betekenen in de nazorg van ‘hun’ CVA-patiënten. 
 
Om de CVA-nazorgverpleegkundigen wat zichtbaarder te laten zijn bij de verpleegkundigen (en andere 
professionals) die verantwoordelijk zijn voor het ontslag uit ZH of GRZ ontstond het idee om bij alle 
ketenpartners een presentatie te geven over het werk wat ze doen en welke problemen ze tegen 
komen in de dagelijkse praktijk. Vanuit de instellingen werd aangegeven dat hier behoefte aan is en 
dat hen dit  heel zinvol lijkt. 
 
Corona gooit helaas roet in het eten… Om toch iets te kunnen doen hebben de 
nazorgverpleegkundigen gezamenlijk een presentatie gemaakt, die recent op film is vastgelegd. Deze 
film kan gedeeld worden met de instellingen. Het is niet de bedoeling deze film verder te verspreiden 
en zeker niet om op social media te zetten. 
 

Ketenbreed project: Overdracht bij CVA 
Aan de hand van de uitkomsten van 2 onderzoeken naar overdracht bij CVA in onze regio leek het een 
goed idee om met de beschreven knelpunten een verbeterproject te starten. 
 
Er is een projectgroep gevormd, waarbij van elke ketenpartner iemand in de projectgroep zit, 
bestaande uit verschillende disciplines (verpleegkundige, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, 
revalidatiearts). Als nulmeting is er een online-enquête verspreid onder betrokkenen uit de  eerste, 
tweede en derde lijn. De vragen gaan zowel over de inhoud van de overdracht, alsook het proces. 
De uitkomsten van de enquête zullen de leidraad vormen voor de verbeteracties en de implementatie 
daarvan.  
 
Stand van zaken van dit project is dat de enquête inmiddels is ingevuld door 92 professionals uit de 
eerste, tweede en derde lijn. Een heel mooi resultaat! De uitkomsten van de enquête zijn voor eind 
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oktober verwerkt en zullen daarna met de projectgroep gedeeld worden. Het plan is om in november 
met de projectgroep de vervolgstappen te bespreken.  
 
De uitdagingen zijn: bewaken voortgang project, tijdsinvestering voor de projectgroep, commitment 
van de betrokken professionals van de verschillende instellingen voor meer uniformiteit van de 
overdracht, commitment van de managers. 
 
Daarnaast is er een andere enquête naar een klankbordgroep van huisartsen gegaan, om input te 
krijgen over hoe zij de overdracht ervaren en in hoeverre ze op de hoogte zijn van de afspraken rond 
de CVA-nazorg. Met de uitkomsten hiervan kunnen er hopelijk acties uitgezet worden om de 
huisartsen beter te informeren. 
 

Value Based Health Care (VBHC) in de CVA-keten 
Value Based Healthcare (VBHC) is erg populair en in de strategische jaarplannen van veel 
zorgaanbieders is het begrip niet meer weg te denken. Value (waarde) staat voor de verhouding tussen 
de geleverde kwaliteit  van zorg en de kosten die hiervoor gemaakt zijn (Porter & Teisberg, 2006, 2007). 
Kwaliteit  wordt hierin in de breedste zin van het woord gezien en omvat zowel overleving, medische 
uitkomsten en kwaliteit van leven ervaren door de patiënt. VBHC staat voor een ideaal situatie waar 
(ketenbreed) gestuurd wordt op waarde voor de patiënt (Porter & Teisberg, 2006, 2007). Ook binnen 
de CVA keten Groningen ontstaat steeds meer behoefte om ketenbreed te sturen op waarde voor deze 
patiëntengroep.  
 
Eind 2019 is in de Beleidsgroep besloten om te starten met VBHC in de CVA-keten. Dit project wordt 
geleid door dr. Monique Eissens (projectmanager) en dr. Heleen Hoogeveen, de ondersteunende data-
analist, werkzaam in het Martini Ziekenhuis. 
 
Er worden in de CVA keten Groningen niet structureel en eenduidig indicatoren geregistreerd en 
integraal teruggekoppeld aan de ketenpartners. Met andere woorden, keten-breed inzicht in de 
waarde die wordt toegevoegd binnen de CVA keten Groningen is momenteel fragmentarisch 
georganiseerd. Een compleet inzicht ontbreekt. Hierdoor is het niet mogelijk om te evalueren of de 
patiënt in de keten de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment heeft ontvangen. Terwijl 
juist dit een belangrijk onderdeel van de visie van CVA keten Groningen is: “De betrokken zorgpartners 
vinden het van belang dat de patiënt/cliënt de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste mensen op 
het juiste moment ontvangt, en dat deze is afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt en 
de naasten.” (ketenprotocol CVA, 2018). Met dit gebrek aan keten-breed inzicht wordt sturen op 
waarde binnen de keten onmogelijk en zullen verbeteringen grotendeels fragmentarisch blijven. 
 
De aanpak voor het creëren van ketenbreed inzicht in de waarde die wordt toegevoegd binnen de CVA 
keten Groningen bestaat uit 3 opeenvolgende stappen:  voorbereiden en kwartier maken; verzamelen 
en analyseren van de data; spiegelen en verankering werkwijze. 

1. Voorbereiden en kwartier maken 
De eerste stap bestond uit het informeren over VBHC en het vaststellen van indicatoren. Het doel van 
deze stap was om draagvlak en een veilige/vertrouwde omgeving te creëren. Van groot belang was 
daarom in deze voorbereidende fase de nadruk te leggen op de lerende organisatie. Het resultaat van 
deze eerste stap was een opdracht vanuit de Beleidsgroep van de CVA keten, een samengestelde 
projectgroep met vertegenwoordigers uit de organisaties die wilden participeren in het VBHC CVA 
ketenproject.  
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Door de Kerngroep zijn, in samenspraak met de projectleider en data-analist, aan de hand van gestelde 
doelen de indicatoren vastgesteld. De indicatoren, zoals al vele jaren gebruikt in de Rotterdam Stroke 
Service, hebben hierbij als goed voorbeeld gediend.  
De geformuleerde doelen:   
1. Wij zorgen ervoor dat u zo snel als mogelijk weer naar uw eigen woonomgeving kan.  
2. Samen zorgen wij voor een zo groot mogelijk gezondheidsherstel. De bijbehorende indicatorenset 
is ingedeeld naar indicatoren ziekenhuizen (DICA/DASA), vervolginstellingen (indicatorenset 
revalidatie) en nazorg (indicatorenset nazorg). 
 
Op 7 oktober was de kick-off van de start van VBHC in de CVA-keten, waar de betrokkenen van de 
ketenpartners bij aanwezig waren. Hier zijn de indicatorensets gepresenteerd, zijn de vragen die er 
lagen besproken en zijn er afspraken gemaakt over de vervolgstappen.  

2. Verzamelen en analyseren van de data  
De tweede stap is dat de data verzameld gaan worden in de verschillende instellingen. De data worden 
voor 25 november aangeleverd, waarna Heleen de analyse uitvoert volgens AVG wetgeving. Het 
resultaat van deze fase is keten brede informatie over uitkomsten en kosten, dat als input kan worden 
gebruikt t.b.v. een lerende organisatie/spiegelbijeenkomst.  
 

3. Spiegelen en verankering werkwijze 
De uitkomst en kosten informatie wordt in december gepresenteerd aan betrokkenen uit de 
organisaties die hebben meegedaan aan deze pilot en aan de Beleidsgroep.  De informatie wordt niet 
breder gedeeld om een veilige setting te creëren. Met betrokkenen wordt gespiegeld of ze de 
gepresenteerde data herkennen en waar volgens hen vooral verbeterpotentieel zit. Dit 
verbeterpotentieel biedt input voor het jaarplan van de keten.   
 

Multidisciplinair CVA-netwerk Groningen  
www.cvanetwerkgroningen.nl 
Het doel van het Multidisciplinaire CVA netwerk Groningen is het vergroten van de kennis van de 
zorgverleners over de behandeling van CVA-patiënten en een kwalitatief goed en samenhangend 
aanbod van zorg te realiseren, die afgestemd is op de wensen en behoeften van de patiënt en hun 
naasten. Hiermee wordt uiteindelijk de kwaliteit van zorg van CVA-patiënten verbeterd in de regio 
Groningen en omstreken.  
 
Sinds 1 januari is het netwerk operationeel. Het is een stichting met een bestuur. Inmiddels zijn er 
ongeveer 70 deelnemers, bestaande uit fysio-, oefentherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. 
Het netwerk richt zich op de behandeling in de eerste lijn, dus in de eigen woonomgeving van de 
patiënt. Het grootste deel van de deelnemers werkt in de eerste lijn. Daarnaast zijn er ook deelnemers 
uit de tweede en derde lijn, voor de korte lijnen, voor een goede overdracht van zorg van de ene naar 
de volgende lijn en voor kennisoverdracht.  
 
Onlangs is een deel van het netwerk geschoold in de neurorevalidatie. Het betrof een driedaagse 
scholing ‘Neurorevalidatie in de eerste lijn’, verzorgd door stichting het ITON uit Haarlem. Zij geven 
hun scholingen ook op locatie. Klik hier voor de website van Stichting ITON.  
 

http://www.cvanetwerkgroningen.nl/
https://stichtingiton.nl/
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Scholing en kennisuitwisseling 
Ketenbrede scholing neurorevalidatie-CVA voor V en V 
Deze scholing is ontwikkeld door Beatrixoord, in samenspraak met de GRZ-instellingen. Dit heeft geleid 
tot een 4-daagse scholing. 
 
De eerste scholingsdag heeft begin maart plaatsgevonden in Beatrixoord en dat is enthousiast 
ontvangen. Helaas door bekende omstandigheden heeft de rest van de scholingsdagen niet plaats 
kunnen vinden in 2020 en is het uitgesteld naar het voorjaar van 2021. We kunnen alleen maar hopen 
dat het tzt dan wel mogelijk is… 
 
Inmiddels is er onder de ketenpartners ook geïnventariseerd hoeveel belangstelling er is voor een 
volgende scholingscyclus. Van de meesten is daarop een reactie gekomen. 
Het plan is om de scholing te laten plaatsvinden in het najaar van 2021, maar is afhankelijk van de 
situatie rond corona in het voorjaar. 
 
Themamiddagen V en V 
In het verleden werden dit soort themamiddagen georganiseerd voor de V en V van de ziekenhuizen 
en een paar GRZ-instellingen, die toen de ketenpartners waren van het Martini Ziekenhuis. Het doel 
was inhoudelijke verdieping en kennisuitwisseling. 
Het heeft jaren stilgelegen. De werkgroep ‘Kennisuitwisseling en scholing’ leek het een goed idee dit 
weer te gaan organiseren en dat heeft geleid tot een bijeenkomst in het najaar van 2019 in het UMCG. 
Het thema was: de CVA-zorg in de acute fase. De presentaties werden verzorgd door de 
verpleegkundig specialisten van het UMCG en MZH. De opkomst was groot en het is i.h.a. goed 
ontvangen. 
 
De bedoeling was om dit 2x per jaar te organiseren, waarbij er een volgende keer behoefte is om meer 
interactie met elkaar te hebben. Helaas kon het dit jaar niet georganiseerd worden i.v.m. Corona. 
 
Knowledge Brokernetwerk 
Zie de link naar het animatie-filmpje voor een korte uitleg wat het Knowledge Brokernetwerk inhoudt: 
klik hier.  
 
Het MZH en UMCG cvr Beatrixoord zijn sinds 2011 lid van het netwerk en hebben sindsdien 
verschillende verbeterprojecten uitgevoerd. Een aantal van de verbeterprojecten zou ook heel 
geschikt zijn om verder in de keten te implementeren. Daarvoor zouden meerdere instellingen lid  
‘moeten’ worden van dit netwerk. Het is een heel mooi concept, maar er zit wel een prijskaartje aan. 
De ondersteuning die geboden wordt bestaat uit: 

• Eenmalig een training project matig werken 
• Feedback op de projectplannen 
• Meetings met inhoudelijke experts 
• Database van bruikbare voorbeelden 
• Kennis uitwisseling tussen collega knowledge brokers. 

Voor meer informatie: klik hier.  
 
Inschrijven voor dit deelname aan dit netwerk kan tot uiterlijk 1 december.   
 
 
 

https://vimeo.com/447810777/051431b5d6
https://vimeo.com/447810777/051431b5d6
https://www.kennisnetwerkcva.nl/kennisbank/knowledge-broker-netwerk/
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Onderzoeksproject HBO-V-studenten: hoe ervaren CVA-patiënten de 
overgang ziekenhuis naar GRZ 
In september zijn 2 HBO-V studenten gestart met dit onderzoek. Het is hun afstudeeropdracht en neem 
een half jaar in beslag. De onderzoeksvraag is: Wat is de tevredenheid van CVA patiënten en hun 
naasten op de afdeling neurologie van het Martini ziekenhuis ten aanzien van de informatievoorziening 
over de overgang van het ziekenhuis naar een GRZ-instelling? 
 
De opzet is dat ze 6 tot 8 patiënten betrekken in hun onderzoek en dat ze interviews gaan afnemen als 
de patiënt aan het revalideren is aansluitend aan de ziekenhuisopname. Er zijn in de eerste instantie 2 
GRZ-instellingen geselecteerd, nl. Heymanscentrum en Maartenshof, maar mogelijk wordt dit 
uitgebreid naar meerdere GRZ-instellingen. Het onderzoek is in februari 2021 afgerond. De 
uitkomsten/aanbevelingen worden gedeeld in de keten. 
 
We hopen met de uitkomsten de zorg voor de CVA-patiënt verder te kunnen verbeteren. 
 

Werkgroep ‘Samenwerking GRZ-MSR’ 
De werkgroep bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde van 5 GRZ-instellingen (behalve Anholt 
Assen), een revalidatiearts uit het MZH, revalidatiearts uit Beatrixoord en de ketencoördinator. Tot 1 
april was een manager van Beatrixoord voorzitter van de groep. Er is nog geen opvolger voor hem 
vanuit Beatrixoord.  
 
Sinds corona vergadert de werkgroep via videobellen en dat bevalt heel goed. 
Het afgelopen jaar stonden de bijeenkomsten in het teken van uitwisseling van de zorgpaden van de 
verschillende instellingen. 
 
De werkgroep komt 3x per jaar bij elkaar. 
 
De aandachtspunten van de werkgroep zijn 

• Wachtlijsten geminimaliseerd : Doorstroming vanuit ziekenhuis naar GRZ of MSR en vanuit GRZ 
en MSR naar huis of andere verblijfplaats. Hoe kan worden voorkomen dat dit stagneert. 
Hieruit is een initiatief voortgekomen van Beatrixoord en het Heymanscentrum om een soort 
van ‘tussenafdeling’, ‘schakelafdeling’ te vormen voor een paar categorieën patiënten: pt 
waarvan tijdens de ziekenhuisopname nog niet helemaal duidelijk is of ze in aanmerking 
komen voor MSR of GRZ. Dus die een beetje in een grijs gebied zitten. Er zal dan regelmatig 
hertriage plaatsvinden. 

o Lange wachters op B.O.: zij kunnen dan tijdelijk naar het HC om daar alvast te 
revalideren. Pt die na de klinische revalidatie in B.O. toch nog wat meer tijd nodig 
hebben voor hun revalidatie, voordat ze NH kunnen. Zij kunnen dan verder revalideren 
in GRZ (tijdens de pilot HC). Door Corona en door het vertrek van de voorzitter van de 
werkgroep is dit initiatief stil komen te liggen. De vervolgstappen zijn nog niet 
duidelijk. 

 
• Onderlinge verwijzingen flexibel:  Kan bij specifieke hulpvragen zinvol zijn na GRZ, vaak op het 

gebied van cognitieve problemen.  In MSR 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. Wat zijn bv. indicaties om na GRZ nog poliklinisch naar MSR te 
gaan. Waaruit bestaat de cognitieve revalidatie in GRZ, wat kunnen ze bieden en hoe verhoudt 
zich dat tot de mogelijkheden in Beatrixoord. 
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Aanmelden voor poliklinische behandeling in MSR kan ook zinvol zijn bij patiënten die na 
ontslag uit het ZH meteen naar huis zijn gegaan. Dit betreft met name hulpvragen op het 
gebied van spasticiteit, afasie en cognitieve beperkingen die de participatie belemmeren, 
zeker bij advies tav re-integratie naar werk. Deze patiënten kunnen verwezen worden door de 
revalidatiearts van het ziekenhuis, de specialist ouderengeneeskunde of de huisarts. De 
gespecialiseerde CVA-nazorgverpleegkundige heeft hierin een signalerende functie. Ook voor 
dit punt geldt dat indicatiestelling plaatsvindt door de revalidatiearts in het 
revalidatiecentrum.  
NB: door corona op dit moment beperkte capaciteit in Beatrixoord voor het kunnen bieden 
van poliklinische cognitieve revalidatie. Het is zoeken hoe dit vorm gaat krijgen. De wens is wel 
om het op te schalen. Er wordt nu veel zorg op afstand gegeven (via Facetalk). 

 
• Onderlinge specialisaties bekend:    

Concreet omschreven indicatiestelling MSR versus GRZ.  
Goed triëren blijft een lastig punt. Een belangrijke voorwaarde bij de triage is ook dat de 
ketenpartners goed van elkaar weten wat hun mogelijkheden zijn en hun expertise. Wat ze 
daadwerkelijk kunnen bieden bij bepaalde problematiek. Daarom is de uitwisseling van 
zorgpaden van belang om beter te kunnen inschatten waar iemand goed op zijn plek is. Dit 
heeft ook landelijke aandacht.  

 
Transparantie in de keten: vorm van ketenregistratie. Inzicht in kwaliteit, maar ook kwantiteit.  
 

• Kwantiteit: bv. hoeveel patiënten gaan naar GRZ, of MSR,  welke instelling, wat is de 
opnameduur, wat is ontslagbestemming. Zie VBHC in de CVA-keten. 

• Kwaliteit: welke kwaliteitscriteria willen we hanteren? Welke zorgpaden zijn er in de 
verschillende GRZ-instellingen? Het doel is om met elkaar te bepalen wat kwalitatief goede 
CVA-zorg is, te leren van elkaar, goede ideeën op doen en knelpunten signaleren.  
Er ligt nog de wens om met elkaar als keten kwaliteitscriteria op te stellen: wat is er nodig om 
goede CVA-revalidatie te kunnen bieden.  

• Onderlinge samenwerking wordt versterkt:  In het tijdschrift voor ouderengeneeskunde staat 
een interessant artikel over het belang van nauwere samenwerking tussen GR(Z) en MSR en 
ook over de triage. 

Klik hier voor meer informatie.  
 

Jaarlijkse informatieronde ketencoördinator (kc) 
Sinds 2018 gaat de kc langs bij de (meeste) ketenpartners om te informeren over ontwikkelingen en 
activiteiten in de keten, en om te horen welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van CVA in de 
verschillende instellingen. En ook welke knelpunten/wensen er zijn. 
Dit voorjaar is het ‘rondje’ helaas voor een deel digitaal geweest, maar ondanks dat was het toch zinvol. 
De kc maakt een verslag van elk gesprek en deelt dit met de betreffende instelling. 
De kc is in 2020 nog niet bij UMCG cvr Beatrixoord geweest. 
 
 

https://www.verenso.nl/magazine-augustus-2020
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Landelijke projecten van het 
Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) 
www.kennisnetwerkcva.nl 

Deelname kc aan landelijke projectgroep Ketensamenwerking 
Doel is om te onderzoeken op welke manier er verbinding tussen het CVA en het NAH veld vorm kan 
krijgen. De projectgroep bestaat uit ketencoördinatoren van verschillende CVA-ketens uit Nederland. 
Dit project is 1 van de 3 landelijke projecten gericht op het verbeteren van de zorg voor NAH in vooral 
de eerste lijn. De projecten worden gesubsidieerd wordt door ZonMw en uitgevoerd door het 
Kennisnetwerk CVA Nederland. 
 
De opdracht is gebaseerd op een beschreven  knelpunt. 
Knelpunt 
‘Betrokken organisaties maken onvoldoende ketenafspraken om hun aanbod van zorg & 
ondersteuning op elkaar af te stemmen’ 
 
Het project is nog in de voorbereidende fase, waarin tot nu toe geïnventariseerd is hoe de 
ketensamenwerking op dit moment is en hoe de samenwerking met NAH-ketens of 
Hersenletselnetwerken nu verloopt. 
 
De andere 2 projecten zijn gericht op:  

• Het verbeteren van de vindbaarheid van zorgaanbieders door middel van het ontwikkelen van 
een zorgzoeker, die regionaal wordt ingevuld. Er is gekozen voor www.watvindik.nl. De 
planning is dat deze website per januari 2021 operationeel wordt. Nadere informatie hierover 
volgt. 

• Het onderzoeken van de haalbaarheid van het inschakelen van een centrale 
zorgverlener/casemanager bij patiënten na hersenletsel. 

Herziening Zorgstandaard Hersenletsel(inclusief CVA/TIA) 
OP dit moment wordt er hard gewerkt aan de voltooiing van de Zorgstandaard. Er is voor gekozen om 
de zorgstandaard CVA samen te voegen met de zorgstandaard hersenletsel. Naar verwachting is de 
nieuwe zorgstandaard in januari 2021 klaar. 
 

Projectaanvraag bij de Hersenstichting voor het opzetten van 
eerstelijnsnetwerken CVA/NAH 
Het KNCN heeft recent een projectaanvraag gedaan en hoopt op toekenning van subsidie. Als het 
wordt goedgekeurd, dan zal het project begin 2021 starten. 
Het project is beschreven vanuit 3 knelpunten: 

• Welke kwaliteitseisen kun je stellen aan deelnemers van een netwerk? Zijn daar landelijke 
richtlijnen voor te maken? Dit zal worden gedaan in samenspraak met de beroepsverenigingen 
paramedici en de VRA. 

• Wat moet de vorm en inhoud van zo’n netwerk zijn? Is er een landelijke richtlijn voor te 
maken? Zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden. 

• Hoe kan de vindbaarheid van therapeuten verbeterd worden? 
 

http://www.kennisnetwerkcva.nl/
http://www.watvindik.nl/
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Ketencoördinatorendag 
Dit wordt 2x per jaar georganiseerd door het KNCN. In 2020 was het door Corona  digitaal. Het zijn 
zinvolle bijeenkomsten, waar de ketencoördinatoren geïnformeerd worden over de verschillende 
landelijke projecten/ontwikkelingen, van elkaar kunnen leren en om kennis te  delen. Daarnaast is er 
altijd een inhoudelijk onderwerp ter verbreding van kennis/vaardigheden en direct toepasbaar voor 
de functie als ketencoördinator. In het najaar ging het over positief motiveren. 

Breinlijn 
Vanaf 7 oktober operationeel in Groningen en Drenthe. 
 
Heeft u of uw naaste hersenletsel? Of ontmoet u beroepsmatig mensen met hersenletsel? In 
Nederland helpt Breinlijn u op weg naar passende ondersteuning. De gratis hulpdienst is online en 
telefonisch bereikbaar via  www.breinlijn.nl of 085 - 225 0244. Vragen vanuit Groningen en Drenthe 
worden regionaal beantwoord door het hersenletselteam van Hersenletsel Netwerk Noord. 
Hersenletsel Netwerk Noord is één van 17 regioteams van Breinlijn.  
 
Hersenletsel brengt veel vragen met zich mee. Voor de getroffene en de naasten, maar ook voor 
professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners en andere hulpverleners. Vanaf 7 oktober is 
Breinlijn actief in Groningen en Drenthe. Ook professionals met vragen over hersenletsel kunnen bij 
deze hulpdienst terecht. Het hersenletselteam kent alle aanbieders van zorg en ondersteuning bij 
hersenletsel in de regio. Breinlijn is er voor alle vragen over hersenletsel en voor alle leeftijden. Het 
Hersenletselteam weet veel van de mogelijke gevolgen en kan snel tot de kern van het probleem 
komen. Ze kan helpen de vraag over hersenletsel te verduidelijken en mensen vervolgens verder op 
weg helpen naar de best passende zorg of ondersteuning. Zolang mensen met hersenletsel in rustig 
vaarwater zitten en de goede begeleiding krijgen, redden ze zich meestal wel. Maar door de 
restverschijnselen zijn de meeste mensen minder belastbaar. Een ingrijpende gebeurtenis kan leiden 
tot nieuwe vragen of klachten. Dat kan uitdagingen opleveren op vele gebieden, denk aan wonen, 
onderwijs, werk, vrije tijd, relaties en zorg. Ook hiervoor kan het Hersenletselteam benaderd worden.  
 
Het hersenletselteam is een regionaal multidisciplinair team. Het is een team van gespecialiseerde 
deskundigen en bestaat uit revalidatieartsen, neurologen, verpleegkundigen, psychologen, 
psychiaters, hersenletselconsulenten, specialisten ouderengeneeskunde en ervaringsdeskundigen.  
 
Breinlijn is ontstaan uit een samenwerking tussen een aantal zorgorganisaties en wordt nu landelijk 
verder ontwikkeld en uitgerold door de verschillende hersenletselteams in de aangesloten regio’s. Hun 
netwerken en deskundigheid zijn samengebracht met behulp van moderne technologie. Breinlijn 
werkt met een beproefd helpdesk-pakket waarbij ook de privacy goed geregeld is. Mensen die bellen 
of een bericht achterlaten op de website krijgen binnen twee werkdagen een reactie. 
 
Online: www.breinlijn.nl | Telefonisch: 085 - 225 0244 
Hersenletsel Netwerk Noord is een regioteam van Breinlijn 
Convenantpartners Hersenletsel Netwerk Noord: MEE Groningen, UMCG, De Noorderbrug, Interzorg, 
Lentis, Treant Zorggroep, MEE Drenthe, Trajectum, Koninklijke Visio, Zorggroep Groningen, Zorggroep 
Meander, De Hoven, Martini Ziekenhuis, Zonnehuisgroep Noord, TSN thuiszorg, VanBoeijen en OZG. 

http://www.breinlijn.nl/
http://www.breinlijn.nl/
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