
1 
 

  
 
 
 
 
 

Jaarplan  CVA-zorgketen Groningen 2022 
 

Ketenpartners 

• UMCG Neurologie 

• Martini Ziekenhuis Neurologie 

• UMCG cvr Beatrixoord 

• Dignis/Lentis, locatie Heymanscentrum 

• Zorggroep Groningen, locatie Maartenshof 

• Zonnehuisgroep Noord, locatie Oostergast 

• De Hoven, locatie Twaalfhoven 

• Zonnehuisgroep Noord ism De Hoven, locatie Eemsdelta 

• Zorggroep Meander, locatie Veenkade 

• Interzorg, locatie Anholt  

• TSN Verzorging en Verpleging 
 

Samenwerkingspartners 

• Hersenletsel Netwerk Noord 

• Hersenletsel.nl 

• Multidisciplinair CVA Netwerk Groningen 
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Inleiding: 
 
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 geleverde zorg en mogelijk in de toekomst 
op het meten en bewaken van kwaliteit. 
 

• In 2022 is scholing en kennisuitwisseling in de keten een belangrijk aandachtspunt. Dit levert 
een bijdrage aan het verbeteren van de zorg voor CVA-patiënten. 

 

• Ook in 2022 richten we ons op het verhogen van “waarde” voor de patiënt waar wij zorg voor 
dragen, d.m.v. VBHC in de CVA-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 2022 willen we graag weer nieuwe 
stappen zetten. De Kerngroep en Beleidsgroep zijn van mening in 2022 in ieder geval in te zetten op 
scholing en kennisuitwisseling.  
 
We constateren dat de voornemens niet in 1 jaar kunnen worden gerealiseerd. Het is realistischer 
om er een vijfjarenplan van te maken. 
 
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 2021. 
De overige onderwerpen zijn een wens om op te pakken en hebben vooral tot doel de 
ketensamenwerking te versterken. 
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Samenwerking en communicatie 

 

Versterken onderlinge samenwerking  
 

De onderlinge samenwerking wordt o.a. versterkt door het vervolg van het VBHC-traject in de keten 
in 2022. Er is een werkgroep Zorgpadontwikkeling opgericht, die in 2022 bezig zal gaan met het 
ontwikkelen van een regionaal zorgpad CVA, o.b.v. landelijke richtlijnen. Ook zullen gezamenlijke 
knelpunten in de CVA-zorg worden opgepakt. In de werkgroep is van iedere instelling een 
kwaliteitsadviseur/-medewerker, en/of een S.O. en/of  een betrokken zorgprofessional 
vertegenwoordigd, die goed mee kan denken over de inhoud. Het eerste overleg staat gepland op 1 
februari 2022. Hoe vaak de werkgroep bij elkaar gaat komen moet nog worden bepaald. Het is in de 
dagelijkse praktijk een hele uitdaging om een gemeenschappelijk moment te vinden voor overleg.  
 

 

Informatieronde  ketencoördinator (kc) 
 
Sinds 2018 gaat de kc langs bij de (meeste) ketenpartners om te informeren over ontwikkelingen en 
activiteiten in de keten, om te horen welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van CVA in de 
verschillende instellingen. En ook welke knelpunten/wensen er zijn. 
Dit jaar is het plan om deze informatieronde te koppelen aan een dagdeel meelopen op de 
revalidatieafdelingen om een beeld te krijgen van hoe de CVA-revalidatie er uit ziet in de dagelijkse 
praktijk in de verschillende instellingen. De kc gaat proberen voor de zomer een afspraak te plannen 
bij alle instellingen Dit zou vorig jaar eigenlijk al plaatsvinden, maar is door bekende omstandigheden 
niet gelukt.  

 
Actualiseren ketenprotocol   
 
Het betreft een beschrijving van het zorgtraject door de keten. 
Het protocol is in concept klaar. Na feedback van betrokkenen van de verschillende instellingen zal 
het protocol definitief worden gemaakt. 
De verwachting is dat dit voor de zomer gerealiseerd is. 
 
 

Project transmurale overdracht bij CVA   
 
In 2022 zal er aandacht zijn voor borging van de afspraken die in maart 2021 door de projectgroep 
zijn geformuleerd. Het betreft de overdracht van de volgende disciplines: verpleging, logopedie, 
ergotherapie en fysiotherapie. Per discipline zal er afgestemd worden over inhoud en proces van de 
overdracht. Hiervoor worden er overlegmomenten gepland waar alle instellingen vertegenwoordigd 
zijn. Ook zal de eerste lijn betrokken worden door input te vragen van paramedici en CVA-
nazorgverpleegkundigen van het multidisciplinair CVA-netwerk Groningen. De kc zal als projectleider 
de voortgang bewaken en wordt hierin ondersteund door een fysiotherapeut van Maartenshof. 
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Betrekken OZG (Ommelander Ziekenhuis Groep) bij de CVA-keten Groningen 
 

In 2021 is heeft de ketencoördinator contact gezocht met het OZG om te verkennen of zij aan willen 
sluiten bij de CVA-keten Groningen. Zorggroep Meander (Veenkade) en Revalidatiecentrum 
Eemsdelta krijgen een groot deel van ‘hun’ CVA-patiënten uit het OZG. We vinden het daarom van 
belang om in de keten met het OZG nauwer samen te werken. Dit geldt ook voor de CVA-nazorg. De 
CVA-patiënten, die vanuit het OZG rechtstreeks naar huis gaan, krijgen thuis geen nazorg van de CVA-
nazorgverpleegkundige. 
Ook in 2022 zal geprobeerd worden het OZG te benaderen, wat hopelijk leidt tot samenwerking in de 
CVA-keten.  
 
 

Website CVA-zorgketen met eigen logo  
 
De website is onderdeel van de vernieuwde website van het HNN (Hersenletsel Netwerk Noord). 
www.hersenletselnetwerknoord/cvazorgketen/ 
De informatie over CVA en de CVA-zorgketen zal dit jaar verder door ontwikkeld worden. 
 

 

Animatiefilm ‘Wat gebeurt er als u een beroerte heeft gehad’ 
 
Deze animatie beschrijft in het kort de route die de patiënt doorloopt na het doormaken van een 
CVA. De verschillende opties van revalidatiemogelijkheden worden belicht alsook de inzet van de 
CVA-nazorgverpleegkundigen na ontslag uit het ziekenhuis of revalidatie instelling. De animatie is 
oorspronkelijk gemaakt voor de Rotterdam Stroke Service en wordt aangepast aan de situatie in de 
CVA-zorgketen Groningen. De video is uiterlijk half februari klaar en zal op de website van de CVA-
zorgketen Groningen worden geplaatst. Ook zal de video gedeeld worden met alle ketenpartners, 
zodat zij de animatiefilm op hun website of intranet kunnen zetten. 
 
 

Informeren van betrokken zorgverleners over de ontwikkelingen in de keten.  
 
De kc zal een paar x per jaar een nieuwsbrief maken, zodat medewerkers zich kunnen informeren 
over de ontwikkelingen rond CVA-zorg. Copy vanuit de instellingen is welkom. De nieuwsbrief zal op 
de website komen te staan en kan ook worden geplaatst op de intranet-sites van de instellingen. 
 
 

Kennisnetwerk CVA Nederland 
 
Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland heeft als missie het verbeteren van de afstemming, 
samenwerking en inhoud van de multidisciplinaire transmurale zorg in de regionale CVA/NAH 
zorgnetwerken.  
https://www.kennisnetwerkcva.nl/over-ons/visie-en-missie/ 
 
 

http://www.hersenletselnetwerknoord/cvazorgketen/
https://www.kennisnetwerkcva.nl/over-ons/visie-en-missie/
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Twee keer per jaar wordt een ketencoördinatoren-dag georganiseerd, waar de ketencoördinator aan 
deelneemt. 
 
 

Kwaliteit en inhoud 

 
VBHC in de CVA-keten  
 
Ook in 2022 gaan we door met dit traject. Het Heymanscentrum zal dit jaar de data-verzameling op 
zich nemen met ondersteuning van het Zonnehuis. 
 
De planning: 

➢ In april bijeenkomst met de betrokkenen om de indicatoren vast te stellen en de definities             
van de data en het format te bepalen 

➢ Data 2021 aanleveren tussen september en eind november 2022 

➢ Analyse en verwerken data door Heymanscentrum, met ondersteuning Zonnehuis 

➢ Presentatie en bespreken uitkomsten januari 2023 

 

Verbeteren CVA-nazorg 
 

Informeren huisartsen over de CVA-nazorg  

➢ Het streven is dat dit jaar alle betrokken instellingen de standaardtekst over de CVA-nazorg 

hebben opgenomen in de ontslagbrief aan de huisarts 

➢ Dit voorjaar komt er een bericht voor de huisartsen over de CVA-(na)zorg en de afspraken in 

de keten in de “Nieuwsbrief verwijzers” van het MZH 

➢ Dit najaar zal de CVA-(na)zorg een thema zijn in een scholing voor huisartsen verzorgd door 

het MZH. Huisartsen krijgen hier punten voor. 

➢ Het plan is om in 2023 te evalueren, of de acties die ingezet zijn om de huisartsen beter te 

informeren, het gewenste effect hebben gehad. De manier waarop zal tzt besproken worden 

in de Kerngroep 

Actualiseren Zorgpad CVA-nazorg  

Dit jaar zal er aandacht zijn voor het up-to-date maken van de afspraken die er zijn over de CVA-
nazorg. De kc zal hiervoor contact zoeken met de verpleegkundig specialisten/consulenten van het 
UMCG, MZH en met de CVA-nazorgverpleegkundigen van TSN. 
 
 

Multidisciplinair CVA netwerk Groningen www.cvanetwerkgroningen.nl 
 
Net als vorig jaar zal ook in 2022 aandacht besteed worden aan het verbeteren van bekendheid van 
dit netwerk bij verwijzers, zoals beschreven bij het onderdeel Verbeteren CVA-nazorg. 
 

http://www.cvanetwerkgroningen.nl/
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Project interdisciplinair traject in de eerste lijn 
Een fysiotherapeut betrokken bij het netwerk doet de master Neurorevalidatie en Innovatie. In het 
kader van haar afstudeeropdracht heeft ze een interdisciplinair behandeltraject voor CVA-patiënten 
opgezet, waar CVA-patiënten na opname in het ziekenhuis, of na revalidatie in een instelling (GRZ en 
MSR) multidisciplinair behandeld kunnen worden. De pilot is van 1 januari tot mei 2022 en vindt 
plaats in de eerstelijnspraktijk PCRR Hilberdink in Groningen. Voor meer informatie zie de folder. 

Interdisciplinair 

behandeltraject 1e lijn voor CVA-patiënten-2.pdf 
 
 

Patiëntparticipatie en – tevredenheid  
 
In de Beleidsgroep is besproken dat dit ook in 2022 aandacht moet krijgen.  
De Kerngroep zal zich bezig gaan houden met hoe dit vorm te geven. Hoe kunnen de 
patiëntervaringen op pragmatische wijze worden onderzocht, waarbij er zoveel mogelijk aangesloten 
kan worden bij bestaande metingen. 
 
 

Werkgroep samenwerking GRZ-MSR   
 
Het plan is om 2x een overleg met de werkgroep te plannen. 1x in het voorjaar en 1x in het najaar. 
De kc zal de data vastleggen en delen met de betrokkenen. 
 
 
 

Scholing en kennisuitwisseling 

 
 

Ketenbrede scholing voor V en V (in Beatrixoord) 
 

Dit jaar zal deze scholing in elk geval 1x aangeboden worden door Beatrixoord. Het plan is voorjaar 
2022. Er is plaats voor maximaal 24 deelnemers. De scholing is geaccrediteerd voor 24 punten en 
kost 750 euro. 
 

Webinar om kennis te delen en uit te wisselen 
 
We vinden het belangrijk om te investeren in kennisuitwisseling en -delen en  leren van elkaars 
goede voorbeelden. Door Corona is er de afgelopen 2 jaar geen mogelijkheid  geweest om bij  elkaar 
‘in de keuken’ te kijken.  
 
We steken dit jaar in elk geval in op het organiseren van 2 digitale ontmoetingen, 1 voor de zomer en 
1 na de zomer. 
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Voor de eerste Webinar is inmiddels een plan gemaakt en zal worden georganiseerd door het 
Heymanscentrum. Hierbij zijn betrokken de opleidingsfunctionaris en een kwaliteitsverpleegkundige 
van Dignis/Lentis (locatie Heymanscentrum), en de ketencoördinator.  
 
De doelgroep: zorgprofessionals die betrokken zijn bij de CVA-revalidatie in de intramurale setting, 
dus multidisciplinair. 
Voor het najaar moet nog worden afgestemd wie de organisatie op zich gaat nemen. Dit zal 
besproken worden in de Kerngroep. 
 
 

Digitale themasessies i.s.m. met HNN 
 
Zoals beschreven in het jaarverslag is er gestart met het organiseren van themasessies voor 
zorgprofessionals met als doel om hen te informeren over het aanbod voor CVA/NAH-zorg in de 
regio, om te netwerken en om elkaar beter weten te vinden/korte lijnen. 
 
In 2022 staan er 3 (digitale) themabijeenkomsten gepland. Het streven is om 1 van de bijeenkomsten 
fysiek te laten plaatsvinden. 

➢ 12-04-22: Cognitieve revalidatie belicht vanuit MSR (Beatrixoord) 
➢ 06-22: Hersensz (exacte datum nog niet bekend) 
➢ 27-09-22: Werkhervatting na hersenletsel  

 
 

Scholing voor het multidisciplinaire CVA-netwerk verzorgd door UMCG cvr Beatrixoord   
 
Het plan is om in het najaar een scholingsmodule te organiseren voor deelnemers van het CVA-
netwerk Groningen met als thema Arm-handfunctietraining. De scholing zal worden gegeven door 
een ergotherapeut en fysiotherapeut van het UMCG cvr Beatrixoord. Het bestuur van het CVA-
netwerk Groningen zal de organisatie er van op zich nemen. Er is geïnventariseerd bij enkele 
ergotherapeuten en fysiotherapeuten uit het CVA-netwerk waar hun behoefte ligt rond dit thema. 
Dit zal worden meegenomen bij de opzet van de scholing. Het uitgangspunt is dat de 
scholingsmodule 2 uur zal duren en zal plaatsvinden op een avond. 
 
 

Kennisdeling en -uitwisseling intramuraal werkende paramedici  
 

Eind 2021 is de kc gestart met inventariseren van de behoefte bij intramuraal werkende paramedici 
(ergo, logo, fysio) aan scholing, kennisdeling en -uitwisseling op het gebied van neurorevalidatie in de 
klinische setting en om welke onderwerpen/thema’s zou het dan zou moeten gaan. 
Bij voldoende belangstelling zal de kc, in samenwerking met de aanspreekpunten uit de verschillende 
instellingen, dit jaar een bijeenkomst kunnen gaan organiseren. 
 

 
 


