
Notulen bijeenkomst CVA netwerk Amsterdam 08-02-2022 

 

Datum en tijd: 08-02-2022  1630-1830 uur 

Locatie: Online via TEAMS 

Aanwezig: 1e lijn:  

Jolande Hania-Schotten (Spits Fysiotherapie), Sanne Elsgeest + collega te gast 

(Fysiotherapie Gelderlandplein), Mirella Blom (Cordaan ambulante zorg); Lydia 

Wagenborg (Fysiotherapeuten voor Purmerend), Roselien van Enst, (Revalideer 

thuis),  Martin Mulder (Fysiotherapie de grote rivieren) , Caroline Smeets (Motion 

Fysiotherapie Uithoorn), Verena Janga (PACA Aalsmeer en Fysiotherapie Dekker 

Amstelveen),  Irith Rotteveel (1e lijnspraktijk Martine Mulder Uithoorn), Lesley 

Bijl, (Bruinders en Bijl Fysiotherapie), Raimond Lammertse (FTAO), Shirley 

Rijnders (RevalideerThuis) ?, Reinier van der Eems, (C-Enter Amsterdam Zuid 

Oost) 

 

2e lijn: 

Ton Sassen, Julianna Vader-Hagenbrock (AMC), Liesbeth van Nieuwenburg-

Tilborg, Floris Boere (READE), Sophie van der Werff, Jessie Stroek gastspreekster 

(BovenIJ ziekenhuis), Muriel Koolstra, Claudia Vis, Hélène Krijger(VUmc), 

 

3e lijn: 

Ellen Soethout,  Lieke Brugman, Walter Hanssen (Leo Polak ),  Astrid Boon ( Hof 

van Sloten), Helene Krijger (VUMC), Jeanette Schoordijk (Edward Douwes Dekker) 

 

Afwezig 

 

Annet Ooijevaar (Amsterdam Fysiotherapie), Suzanne van Kooij (SMC, Diemen), , 

Loes te Kiefte (AMC) , Mieke Nieuwenhuizen (READE), (VUMC) , Frank van 

Lindenberg (Zonnehuisgroep Amstelland, Amstelveen),  Sophie vd Jagt, Fleur van 

Veen (OLVG West), Ingrid Lange (Amstelland Ziekenhuis), Erna de Jonge 

(Fysiotherapie Waalstraat), Iklima Gungor (FysioHolland), Maaike Butter 

(Fysioteam Nieuwmarkt), Marcella Mooij (READE) 

 

Opening en agendering: 

mededeling bestuur: 

 Jaarplan 2021 is geëvalueerd en het concept jaarplan 2022 is opgesteld en zal met het 

adresbestand 2022 per mail worden toegestuurd naar alle leden. 

 Bestuur: irith is gestopt als penningmeester in het bestuur, Lieke Brugman neemt haar taken 

over 

 Kascommissie: een plek in de kascommissie is vacant – Graag asap schiftelijk (per mail) 

aanmelden ivm aankomende ALV. Frank van Lindenberg zal voor enige uitleg en 

ondersteuning zorgen. 

 ALV zal gecombineerd worden met de netwerkbijeenkomst van juni as. 



 Collega’s die in 2021 aangesloten waren bij Keurmerk moeten zelf contact opnemen met het 

keurmerk tbv accreditatie 

 Die collega’s die via KRF NL (voormalig CKR van het KNGF) in aanmerking komen voor 

accreditatie –mits 3x aanwezig) krijgen hun punten automatisch toegekend doordat het 

netwerk hun naam doorgeeft aan het KNGF. PM het lijkt er op dat je maar voor deelname 

aan 1 netwerk punten krijgt. 

 

Mededelingen netwerkleden: aanbevelingen mbt relevante cursussen en andere middelen 

 Klinische ganganalyse VUMC 

 Schouderpijn bij CVA patiënten (proeducation) 

 Athletic skills model  (vernieuwende kijk op grondvormen van bewegen) 

 

Mededelingen werkgroep ISK:  

 Voorlopige lijst met scholingen is opgesteld 

 inventarisatie scholing huidige netwerkleden: eventuele aanvullingen mailen naar Muriel 

 concept definitieve lijst wordt nog verder besproken 

 Eisenpakket deelname netwerk: huidige criteria blijven gelden: aanwezigheid 3 uit 5 

bijeenkomsten per jaar om in aanmerking te komen voor accreditatie. 

 

Mededelingen werkgroep PR: 

 Inventarisatie verwijsstromen heeft plaatsgevonden & eerste indicatie gaten in eerste, 

tweede en derdelijn zijn in kaart gebracht. Actiepunten volgen in komende kwartalen. 

 

Inhoudelijk deel: loopanalyse en looptraining 

presentatie Jessie Stroek, ergotherapeut BovenIJ Ziekenhuis (hand-outs als bijlage ) 

 

Opbouw presentatie 

– technische aspecten 

– Koppeling analyse traing en inzet loophulpmiddelen 

– toepasbaarheid in settingen 

 

– technische aspecten – fasen van het lopen: 

 Initial contact 

 Loading response 

 Mid stance (early & late) 

 Terminal stance 

 pre-swing 



 mid swing 

 terminal swing 

 

Belangrijke voorwaarden voor het gaan 

– Voetheffersparese. (oplossing - eventuele ondersteuning met van hoge schoen en of EVO (light) 

(Tapen: kan functiegebruik ondersteunen - maar resultaat is niet heel duidelijk)) 

– Kuitzwakte: ontbreken (gehele) afzetfase (Oplossing: training en of aangepaste evo, alertheid op 

spacticiteit (EMG)) 

 

– Koppeling analyse traing en inzet loophulpmiddelen: video-analyse van bewegingsuitslagen enkel, 

knie en heup, de momenten van pressure in de enkel, knie en heup en hoe verhoudt zich dat in de 

loopcyclus & de kracht. 

– toepasbaarheid in settingen: 2D, 3D krachtplaat en slow motion video 

!tips: Coachseye (=app, hiermee kan je makkelijk bewegingsuitslagen meten imddels videoanalyse) 

Kinovea  (=softwareprogramma dat gebruikt kan worden voor het meten van bewegingsuitslagen) 

 

Rondvraag:  

Data netwerkbijeenkomsten 2022: In Juni is er een ALV & in september er een multidisciplinaire 

bijeenkomst met aansluitend een borrel. 

 

Dinsdag 120422 1630-1800 uur 

Dinsdag 140622 1600-1800 uur  

Dinsdag 130922 1600-1800 uur 

Dinsdag 151122 1630-1800 uur 

 

 

 

 

 

 

 


