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

Kempen.  

Netwerk Regiegroep: helaas werd het overleg van juni geannuleerd. Het 

concept van het Convenant en functieprofiel Ketencoördinator wordt 

verder uitgewerkt. Reacties graag via de mail.  

Medische Expertgroep:  

Deze groep heeft in korte tijd veel onderwerpen op de lijst gezet om met 

elkaar te bespreken. Het gaat vooral om voorbeelden uit de praktijk zoals 

bijvoorbeeld verwijzen naar de 1e lijn, problematiek van NAH patiënten, 

het triage instrument voor revalidatie na CVA. Het boekje met informatie 

over de specialisaties in het netwerk is nog in de maak.  

Knowledge Brokers: 

Knowledge Brokers zijn initiatiefrijke professionals die zijn opgeleid 

(KNCVA nl) om via projecten tot verbetering te komen van de zorg voor 

mensen met een CVA. In het netwerk zijn verschillende instellingen waar 

deze KB-ers aanwezig zijn. Er is een uitnodiging verstuurd naar deze 

groep om de behoefte te peilen om gezamenlijk bijeen te komen om van 

elkaar te leren en elkaar te stimuleren. Gezien de kleine respons wordt 

hier nog geen actie op ondernomen.  

Ketenscholing Neurorevalidatie voor Verpleegkundigen/verzorgenden: 

op 20 mei j.l. hebben 20 cursisten binnen het netwerk hun certificaat in 

ontvangst mogen nemen. Dank aan iedereen die hieraan heeft 

meegewerkt en V&V veel succes om het geleerde in de praktijk te 

brengen. Vraag zo nodig nog eens een therapeut om je te helpen. 

Project NAH-zorg (Michelle Vink): 

Michelle heeft met dit project haar opleiding inmiddels afgerond (MSc 

Neurorevalidatie/Innovatie). In de bijlage staat de factsheet die inzicht 

geeft in het wat het project heeft opgeleverd. Als er vragen over zijn of wensen om hier in eigen instelling 

mee aan de slag te gaan laat het dan weten aan Nelleke. 

Samenwerking in de regio: 

De coördinatoren/kernstaf van de 3 netwerken in onze regio (NAH Netwerk ZO Brabant, het 

Multidisciplinaire 1e lijn Netwerk en CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen) zetten in op gezamenlijk kennis 

delen, maar er lijkt geen behoefte te zijn aan een gezamenlijk symposium.  

Vanuit het CVA Netwerk wordt een lesdag voorbereid voor ergotherapeuten/fysiotherapeuten. 

Onderwerp: pijnlijke schouder na CVA. Betreffende groepen worden via hun eigen netwerk hierover 

geïnformeerd.  

Het NAH Netwerk heeft het mogelijk gemaakt om korte bezoeken af te leggen bij partners in het NAH 

netwerk, om daar informatie op te halen over de diagnostiek/behandeling van NAH ter plaatse. 

Landelijk: 
We zijn als CVA Netwerk verbonden aan het Kennisnetwerk CVA Nederland? Via de site krijg je inzicht in de 
werkzaamheden en informatie over CVA en NAH zorg www.kennisnetwerkcva.nl  
Ben je Verpleegkundige en ervaren in de CVA zorg en wil jouw expertise breder inzetten? Er is een vacature 
voor een verpleegkundige die in het bestuur wil deelnemen. Voor meer informatie kun je altijd bij mij 
terecht. Ik participeer al ruim 20 jaar in dit netwerk en mede daardoor zijn we altijd snel en goed op de 
hoogte geweest van de lopende ontwikkelingen in de CVA zorg.  (Nelleke) 

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. 

http://www.kennisnetwerkcva.nl/
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Bij verschillende bijeenkomsten hoor ik behoefte aan scholing in NAH problematieken. AXON is een 
instituut dat in deze behoefte kan voorzien. Ik geef graag de aankomende scholingen aan jullie door: 
   Basiscursus Professioneel omgaan met mensen met niet-aangeboren hersenletsel – startdatum 11 november 2022 
   Workshop Ziekte-inzicht bij mensen met hersenletsel - dinsdag 8 november 2022 
   Workshop Rouw en verliesverwerking bij hersenletsel – dinsdag 13 oktober 2022 
   Opleiding tot gespecialiseerde verpleegkundige NAH – startdatum 1 januari 2023 
   Hersenletsel Congres - Reserveer 7 en 14 november 2022 in je agenda 

   E-learning Omgaan met mensen met hersenletsel - instap e-learning; Omgaan met cliënten met hersenletsel; - 
AXON Leertrajecten 
 

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. 

 

https://axonleertrajecten.nl/cursusaanbod/digitaal/instap-e-learning/
https://axonleertrajecten.nl/cursusaanbod/digitaal/instap-e-learning/
mailto:Nelleke.v.Westering@catharinaziekenhuis.nl

