
Symposium

Organisatie van de CVA zorg anno 2014: 

dit kan beter en goedkoper!

Vrijdag 14 maart 2014

Universitair Medisch Centrum Utrecht 

De CVA-zorg is de laatste jaren sterk verbeterd. Vooral door de zogenaamde ‘stroke services’ is een 

meer samenhangende zorg ontstaan. Er zijn in Nederland inmiddels 80 CVA ketens; daarvan zijn 74 

ketens aangesloten bij het Kennisnetwerk CVA Nederland. 

Ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen proberen intensief samen te werken om zo de zorg 

voor patiënten verder te verbeteren. Verbetering van deze zorg voor de patiënt en zijn naasten blijft de

bindende factor tussen de verschillende ketenpartners.

Jaarlijks organiseert het Kennisnetwerk CVA NL een najaarssymposium waar de inhoud van de CVA 

zorg centraal staat. In dit congres staan we stil bij de organisatie, kwaliteit en financiering van de CVA-

zorg. 

De zorg staat onder druk van de veranderende financiering, er is minder geld ter beschikking. Trans-

parantie, doelmatigheid en samenwerking zijn de sleutel woorden anno 2014. Dit symposium helpt u 

bij het maken van keuzen en implementeren van innovaties en geeft u een breder kader. Kijk over de 

grenzen van uw instelling en over de grenzen van uw eigen keten. 

Programma

Ochtend voorzitter: Ir Karin Idema, beleidsadviseur De Hart&Vaatgroep

08.30 – 09.30 ONTVANGST MET KOFFIE/THEE

09.30 – 09.35 Opening door Tonnie van de Laar, voorzitter van Kennisnetwerk CVA NL

Thema :  Wat zit mij dwars in de CVA-zorg

09.35 – 10.05 Dr. Caroline van Weert, Stichting Miletus

De kwaliteit en organisatie van CVA-zorg door de ogen van de patiënt: 

wat zit de patiënten dwars?

10.05 – 10.35  Prof. Dr. Anne Visser, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, UMCU

De kwaliteit en organisatie van de CVA-zorg door de ogen van een 

professional: wat zit de professional dwars?

10.35 – 11.15 KOFFIE/THEE PAUZE 



Thema : Vergelijking van Innovaties in de Nederlandse en Britse 

CVA-zorg

11.15 – 11.45 Dr. Benjamin Bray, Clinical Research Fellow, King’s College London

 Innovations in stroke services in the United Kingdom 

11.45 – 12.15 Prof. Dr. Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar Management en 

Organisatie van de Ouderenzorg, iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nederlandse aspecten rond inkoop en innovaties van CVA-zorg

12.15 – 13.30 LUNCH (bezoek posterpresentaties en stands)

Middag voorzitter: Prof. Dr. Guus Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health & 

Gezondheidseconoom

Thema : Zorgonderzoek en CVA-zorg

13.30 – 14.10 Benjamin Bray

Associations between the organisation of stroke services, process of care, 

and mortality in England: prospective cohort study

Thema : De hier-ben-ik-trots-op-sessie: projecten en innovaties in 

het veld en uit de CVA ketens

14.10 – 15.00 1. Ben van Huijgevoort, stafmedewerker Libra revalidatie en audiologie  

Nieuwe zorglogistiek CVA/NAH

2. Prof. Dr. Martien Limburg

Kwaliteitsregistratie in de CVA-ketens.

3. U?!  Vertel ons op welke vernieuwing in de organisatie van de CVA zorg u 

trots op bent: uit de vooraf toegezonden abstracts wordt deze 3e spreker gekozen *

4. U?!  Vertel ons op welke vernieuwing in de organisatie van de CVA zorg u 

trots op bent: uit de vooraf toegezonden abstracts wordt deze 4e spreker gekozen *

15.00 – 15.45 KOFFIE/THEEPAUZE (bezoek posterpresentaties en stands)

Thema : De actualiteit. Discussie praktijk & beleid

15.45 – 16.30 Interactieve sessie onder leiding van Guus Schrijvers rond een aantal vragen, 

zoals:

Hoe krijgen we consensus tussen zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorg

aanbieders over innovatie, prioriteitenstelling en kostenbeheersing?  

Wat kunnen zorgverzekeraars met elkaar doen zonder te concurreren?

Is een zorginkoper een boodschappenjongen/meisje met een boodschappenlijstje van

zijn baas?

Wat is een bestuursakkoord met het kabinet waard, als zorgverzekeraars en zorgaan

bieders  toch hun eigen gang gaan?



Hoe zorgen wij ervoor dat zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders

elkaars partners zijn en niet elkaars vijanden?

Wanneer krijgen wij keten-DBC’s voor de CVAzorg?

16.30 Drankje zonder en eventueel met alcohol

*Meldt u aan  voor De Hier-ben-ik-trots-op-sessie!

We hebben twee plekken gereserveerd voor mensen zoals u: Bent u trots op een onlangs doorgevoer-

de vernieuwing, heeft u de oplossing om de CVA-zorg op een hoger niveau te krijgen of heeft u een 

aansprekend praktijkvoorbeeld of onderzoeksresultaat? Meldt u dan voor 1 februari op het inschrijffor-

mulier aan voor De Hier-ben-ik-trots-op-sessie en mail uw abstract naar info@kennisnetwerkcva.nl! Uit

de aanmeldingen kiest de organisatie twee sprekers die op 14 maart tijdens de De Hier-ben-ik-trots-

op-sessie hun verhaal mogen presenteren. Medio februari worden deze sprekers bekend gemaakt. De

overige aanmeldingen zullen worden vermeld op de website van het Kennisnetwerk CVA NL. 

Doelgroep

Neurologen, revalidatie-artsen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen;

Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners en ieder ander die in de CVA 

zorg werkt;

Huisartsen en fysiotherapeuten;

Beleidsmakers, projectleiders, managers, ketencoördinatoren, kwaliteitsmedewerkers, docenten, 

organisatie-adviseurs, onderzoekers;

Accountmanagers, zorgverzekeraars en farmaceutische industrie;

Vrijwilligers van patiëntenorganisaties.

Leerdoelen van het congres

Aan het einde van het congres hebben deelnemers meer (inter)nationale kennis over:

Organisatorische, kwaliteits- en financiële aspecten van CVA-ketenzorg;

Innovaties en experimenten met samenhangende CVA-ketenzorg in Nederland;

Implementatievraagstukken bij het tot stand brengen van geïntegreerde CVA-zorg;

Inzicht verworven en hun mening gevormd over wenselijke ontwikkelingen in de komende twee jaar.

Datum en locatie

Vrijdag 14 maart 2014

Plaats: Roze Collegezaal, AZU, UMC Utrecht

Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht

Kosten 

De kosten bedragen voor leden van het Kennisnetwerk CVA NL, studenten en promovendi, 

€ 95, - p.p, niet-leden: € 175,- p.p. Gelieve het bedrag over te maken op rekeningnummer 1295.19.642

t.n.v. Kennisnetwerk CVA NL, o.v.v. naam van de deelnemer en Symposium. 



Inschrijven

Inschrijven voor het symposium kan via de website van het Kennisnetwerk CVA NL, www.kennisnet-

werkcva.nl. U ontvangt dan automatisch een bevestiging van uw inschrijving. Na betaling van het in-

schrijfgeld is uw deelname definitief. Leden van het Kennisnetwerk CVA NL hebben voorrang bij in-

schrijving.

Bij overinschrijving ontvangt u bericht.

Annuleren

Het annuleren van uw deelname kunt u per e-mail doen. Annuleren is mogelijk tot 1 maart 2014 met 

recht op substitutie van het inschrijfgeld. Terugbetaling van het inschrijfgeld na annulering vindt binnen

vier weken plaats. Als u na 1 maart annuleert, ontvangt u uw inschrijfgeld niet terug. Het is dan wel 

mogelijk een collega in uw plaats te laten komen.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, verpleeg-

kundig specialisten en paramedici. Vergeet niet uw NAW gegevens met BIG nummer (en voor fysio-

therapeuten ook het KNGF nummer en de geboortedatum) op het inschrijfformulier in te vullen. 

Een bewijs van deelname wordt na afloop van het symposium uitgereikt. 

Wijzigingen in het programma voorbehouden.

Organisatiecommissie

• Guus Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom

• Anne Visser-Meily, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, UMC Utrecht

• Karin Idema, adviseur belangenbehartiging De Hart&Vaatgroep

• Liesbeth van Hoef, assistent programmamanager / webmaster bureau Kennisnetwerk 

• Berna Rood, Verpleegkundig expert neurorevalidatie Nijmeegs Kenniscentrum Neurorevalidatie 

(NKN) / afdeling Neurologie UMC St Radboud

• George Beusmans, huisarts Maastricht, verbonden aan het azM, RVE Patiënt & Zorg

• Anja Kuperus, fysiotherapeut, Verpleeghuis Elzenhorst, Horst

• Martje Huijben, ergotherapeut, Verpleeghuis ’t Gasthuis, Middelburg

• Sacha Deetman, specialist ouderengeneeskunde, Cordaan, Diemen

• Mia Willems, senior adviseur innovatie en implementatie, Kenniscentrum Revalidatiegenees-

kunde, Utrecht

http://www.kennisnetwerkcva.nl/
http://www.kennisnetwerkcva.nl/

