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Ieder kwartaal geven we een overzicht van de lopende activiteiten binnen het CVA Netwerk Eindhoven-de 

Kempen. Hierdoor wordt snel inzichtelijk waar het netwerk mee bezig is en kan de informatie makkelijk 

verspreid worden bij de achterban.  

Het Netwerk heeft met ingang van 1-1-2022 een nieuwe structuur. 

Hierdoor wordt er minder vergaderd en zijn de onderwerpen 

meer passend bij de deelnemers. 

Netwerk Regiegroep: 

deze groep is in maart 2022 voor ’t eerst bijeen geweest. Zij 

richten zich op het Netwerk als “orgaan”. Onderwerpen die aan de 

orde kwamen: jaarverslag 2021 en jaarplan 2022. Deze zijn beiden 

akkoord bevonden; het zelfevaluatie instrument voor ketens, de 

financiële situatie van het netwerk, het verbinden van CVA-NAH 

netwerken en de functie van ketencoördinator. De groep komt in 

juni opnieuw bijeen. 

Medische Expertgroep:  

Ook deze groep is in maart 2022 voor ’t eerst van start gegaan. Zij 

richten zich op de inhoud van de zorg en behandeling. Aan de orde 

zijn geweest: jaarplan en verslag, transmuraal zorgpad CVA, 

vindbaarheid van specialisaties CVA in de regio en de landelijke 

ontwikkeling van CVA naar NAH zorg / casemanagement 

Hersenletsel. Volgend overleg in juni 2022. 

Samenwerking: 

De gevolgen van hersenletsel zijn niet altijd direct zichtbaar, maar 

moeten wel gesignaleerd worden in de tijd. In onze regio loopt het 

project NAH-zorg tot juni 2022 (M. Vink).  Hierin wordt gezocht 

naar de meest optimale samenwerking om de signalen snel te 

herkennen en de cliënt/naaste te adviseren.  

In onze regio zijn 3 netwerken actief in de zorg en behandeling voor mensen met hersenletsel. Behalve ons 

netwerk zijn er nog het NAH Netwerk ZO Brabant en het Multidisciplinaire 1e lijn Netwerk. De 

coördinatoren van deze netwerken hebben regelmatig contact en zoeken hoe de netwerken elkaar kunnen 

verbinden en elkaar kunnen versterken. 

Transparantie: 

Het jaarplan 2021-2022 wordt binnenkort gepubliceerd op onze website. De resultaten staan beschreven in 

het jaarverslag 2021 en wordt eveneens gepubliceerd op: www.cvanetwerkeindhoven-dekempen.nl  

Landelijke verbinding: 

Het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen is aangesloten bij het Landelijk Kennisnetwerk CVA. Op hun site 

www.kennisnetwerkCVA.nl kan iedereen een account aanmaken onder vermelding van de naam van ons 

netwerk. Je krijgt daarmee veel inzage in ontwikkelingen, opleidingen, nieuws in zorg voor mensen met 

hersenletsel en je kunt gebruik maken van een forum als je in contact wilt komen met andere collega’s in 

het veld van NAH-CVA zorg. Je kunt je ook abonneren op een nieuwsbrief. Ik zal daarom die informatie niet 

meer opnemen in deze nieuwsbrief.       

Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan hoor ik dat graag. 

Nelleke.v.Westering@catharinaziekenhuis.nl ,  Ketencoördinator CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen. 

 

SPEERPUNTEN 2022: 

Het streven van het CVA 

Netwerk Eindhoven-de 

Kempen is om de meest 

optimale zorg en 

behandeling  te geven, op 

de juiste plaats in het 

Netwerk, op het juiste 

moment, door de juiste 

professional, tegen zo laag 

mogelijke kosten. Een 

samenhangend zorgtraject 

is hiervoor noodzakelijk. 

We richten dit traject in op 

basis van de zorgbehoefte 

van de patiënt.  

 

Omdat een keten zo sterk 

is als zijn zwakste schakel, 

willen we in 2022 voorrang 

geven aan: samenwerking, 

transparantie en 

communicatie. 
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