
Notulen netwerkbijeenkomst CVA Netwerk Amsterdam

Datum en

tijd:

13-09-2022  1630-1800 uur

Locatie: Online via TEAMS

Aanwezig: 1e lijn:

Jolande Schotten (Fysio Spits), Marlies Janssen (Spits Fysiotherapie),

Lieneke Eeken (Fysiotherapie Gelderlandplein), Mirella Blom (Cordaan

ambulante zorg); Lydia Wagenborg (Fysiotherapeuten voor Purmerend),

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

Diemen), Shirley Rijnders (Revalideer thuis),  Martin Mulder

(Fysiotherapie de grote rivieren) , Caroline Smeets (Motion Fysiotherapie

Uithoorn), Lisa Trogh-Wegbrans (PACA Aalsmeer), Lesley Bijl (Bruinders

en Bijl Fysiotherapie), Raimond Lammertse (FTAO), Maaike Butter

(Fysioteam Nieuwmarkt), Tanja Lith (Fysioteam Nieuwmarkt), Lisanne

Knol (Cordaan zorg in de Wijk)

2e lijn:

Ton Sassen (AUMC), Julianna Vader-Hagenbrock (AUMC), Loes te Kiefte

(AUMC), Sophie vd Jagt, Liesbeth van Nieuwenburg-Tilborg (READE),

Mieke Nieuwenhuizen (READE), Marcella Mooij (READE), Sophie van der

Werff (BovenIJ ziekenhuis), Claudia Vis (VUMC), Muriel Koolstra (VUMC),

Hélène Krijger (voorzitter, VUMC), Floris Boere (READE)

3e lijn:

Ellen Soethout (Leo Polak), Walter Hanssen (Leo Polak), Lieke Brugman

(Leo Polak), Frank van Lindenberg (Zonnehuisgroep Amstelland,

Amstelveen), Jeanette Schoordijk (Eduard Douwes Dekker)

Afwezig Roselien van Enst (Revalideer thuis), Irith Rotteveel (1e lijnspraktijk

Martine Mulder Uithoorn, Iklima Gungor (FysioHolland), Reinier van der

Eems (C-Enter Amsterdam Zuid Oost), Jasper Opsomer (Fysiotherapie

Dekker), Fleur van Veen (OLVG West), Ingrid Lange (Amstelland

Ziekenhuis), Amy Rozemeijer (Heliomare), Jesse Baartscheer (Heliomare),

Astrid Boon (Hof van Sloten), Verena Janga (PACA, FT Dekker) Fleur van

Veen (OLVG West)

- Opening. Voorzitter: Hélène Krijger

- Bart van Buchem, Functioneel Neurologische Stoornissen (FNS)

Online presentatie door Bart van Buchem, Fysiotherapeut en docent. Praktijk

Noorder Spaarne. Presentatie zal later worden doorgestuurd.

Graag in overdracht/verwijzing FNS patiënt: Is de diagnose wel/niet besproken met

de patiënt en gelooft de patiënt de diagnose (wel/geen twijfels bij)? Zijn er

omstandigheden die het risico op terugkeren(/voorgeschiedenis) vergroten?

- Mededelingen

Nieuwe leden stellen zich voor:

- Tanja Lith Opvolger van Maaike Butter. Werkt in eerstelijns prakijk  in

Amsterdam centrum. Tanja heeft een opleiding in neurorevalidatie\ CVA

gevolgd en tevens aangesloten bij ParkinsonNet.

- Lieneke Eeken. Opvolger van Sanne Elstgeest. Werkt in Amsterdam-

Buitenveldert. Lieneke is ook geriatrie fysiotherapeut en heeft ervaring in GRZ

en NAH.



- Marlies Janssen. Praktijk Spits fysiotherapie in Amsterdam. Werkt veel met CVA,

MS en Parkinson.

Mededelingen vanuit de werkgroep PR

- Website tekst wordt aangepast. Agenda, notulen, huishoudelijk reglement en

werkafspraken zullen terug te vinden zijn.

- Vlogs zullen worden opgezet i.v.m. ketenzorg

- Vragen aan netwerkleden: zijn er eerstelijnstherapeuten die we missen in ons

netwerk?

Hoe zorgen we er nog beter voor dat samenwerkingspartners op de hoogte zijn

van het bestaan van dit netwerk?

Zijn er instellingen die geen verwijzingen door krijgen vanuit het netwerk?

- Martin Mulder: Zijn er binnen je organisatie CVA fysiotherapeuten die in andere

stadsdelen werken? Graag mailen naar mmulder@degroterivieren.info

Mededelingen vanuit de werkgroep Inhoud Scholing en Kwaliteit

- Wie helpt er mee bij de voorbereiding van de Multidisciplinair bijeenkomst

151122 as?

Caroline Smeets, Marlies Janssen, Lieneke Eeken en Sophie van der Jagt bieden

zich aan.

- Zijn er aanvulling op het onderwerp cognitie voor multidisciplinaire

bijeenkomst?

- Zijn er verzoeken/ ideeën tav onderwerpen voor bijeenkomsten van komend

jaar (2023)? De werkgroep denk op dit moment o.a. aan: slaap(hygiène),

dagstructuur. praktijkscholing loopanalyse in aanvulling op theorie van

afgelopen jaar.

- Heb je zelf een onderwerp waar je iets over wil vertellen?

- Heb je interessante scholing gevolgd of ben je bezig met een leuk project? Laat

het weten!

- Input graag mailen naar Muriel, m.koolstra@amsterdamumc.nl

Mededelingen vanuit het bestuur

- Gezamenlijk overleg werkgroepen en bestuur d.d. 30/08/22 heeft

plaatsgevonden. Hier is o.a. besproken dat werkgroep Inhoud, scholing en

kwaliteit een vragenlijst gaat versturen om beter inzicht te krijgen in waar we

onze kennis en kunde vandaan halen. Doel is om criteria voor het deelnemen

aan het netwerk (scholing, aantal patiënten per jaar etc.) beter vorm te geven.

Mogelijk convenant/registratie zoals ParkinsonNet te gebruiken.

- Vraag aan leden: ken je collega’s van andere disciplines die deel zouden willen

nemen aan de multidisciplinaire bijeenkomst, of ET/LT die nog niet benaderd

zijn, laat het weten aan Muriel of Suzanne. De multidisciplinaire bijeenkomst

zal plaatsvinden op dinsdag 15/11/2022 van 16:00-18:00 met aansluitend een

borrel.

mailto:mmulder@degroterivieren.info
mailto:m.koolstra@amsterdamumc.nl


Rondvraag en afsluiting

- Er is geen tijd meer om in groepen uiteen te gaan.

- Suzanne van Kooij heeft Scholing FNS bij Bart van Buchem gevolgd. Mail haar

bij resterende vragen over de cursus of inhoud van de presentatie.


