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Inventarisatie zaal

• Waar ben je werkzaam?



Introductie en aanleiding
• Mensen met diverse vormen van hersenletsel krijgen niet altijd de meest 

effectieve en efficiënte behandeling in de thuissituatie (Borcherts et al., 2018).

• De oorzaken hiervoor zijn:
1. Het is onduidelijk voor logopedisten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten 

welke kennis en vaardigheden nodig zijn om passende zorg te kunnen 
leveren; 

2. Het is voor regionale samenwerkingsverbanden, binnen de hele keten, een 
uitdaging te bepalen hoe de juiste zorg op het juiste moment kan worden 
geboden; 

3. Het is een uitdaging voor logopedisten, ergotherapeuten en 
fysiotherapeuten met de juiste kennis om zich zichtbaar en vindbaar te 
maken voor personen met hersenletsel en verwijzers. 

• Doel:
Het ontwikkelen van een multidisciplinaire handreiking om de juiste zorg op de 
juiste plek te kunnen bieden aan personen met hersenletsel in de eerste lijn.

Ref.: Borcherts J et al. Passende zorg en substitutie in zorgnetwerken voor mensen met een CVA. Januari 2018



Consortium



Relevantie en praktische implicaties

• De ontwikkeling van de handreiking komt tot stand met 
inbreng van o.a. individuele logopedisten, mensen met 
hersenletsel en hun mantelzorgers

• In de handreiking komt informatie over:
• Competenties (kennis en vaardigheden) voor 

logopedisten;
• Een set van aandachtspunten voor het functioneren van 

eerstelijns regionale netwerken voor mensen met 
CVA/NAH;

• Aanbevelingen om de vindbaarheid van logopedisten te 
vergroten voor verwijzers èn cliënten/ naasten.



Proces ontwikkeling



Ontwikkeling Handreiking

Onderzoeksfase: 

• Interviews (ervaringsdeskundigen; logopedisten, 
ergotherapeuten, fysiotherapeuten en revalidatieartsen; 
overige zorgprofessionals (N=23)

• Scoping review (N=30)
• Delphi-studie (74 items beoordeeld door 35 deelnemers)



Ontwikkeling Handreiking

Ontwikkelfase: 

Juli 2022 – oktober 2022
• Conceptversie handreiking schrijven
• Conceptversie toetsen op inhoud en toepasbaarheid
• Producten t.b.v. implementatie identificeren

November 2022 – februari 2023
• Handreiking aanpassen aan feedback
• Eindversie schrijven en accorderen
• Afronding en verspreiden eindversie



Kennis en vaardigheden

1. Het is onduidelijk voor logopedisten, ergotherapeuten en 
fysiotherapeuten welke kennis en vaardigheden nodig zijn 
om passende zorg te kunnen leveren

Ø Voorlopige aanbevelingen vanuit de handreiking
Ø Voorbeeld vanuit de praktijk
Ø Reacties vanuit de zaal



Juiste zorg op het juiste moment

2. Het is voor regionale samenwerkingsverbanden, binnen de 
hele keten, een uitdaging te bepalen hoe de juiste zorg op 
het juiste moment kan worden geboden; 

Ø Voorlopige aanbevelingen vanuit de handreiking
Ø Voorbeeld vanuit de praktijk
Ø Reacties vanuit de zaal



Vindbaarheid therapeuten

3. Het is een uitdaging voor logopedisten, ergotherapeuten en 
fysiotherapeuten met de juiste kennis om zich zichtbaar en 
vindbaar te maken voor personen met hersenletsel en 
verwijzers. 

Ø Voorlopige aanbevelingen vanuit de handreiking
Ø Voorbeeld vanuit de praktijk
Ø Reacties vanuit de zaal



Afsluiting en vragen


