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Onderwerp : Jaarvergadering Algemeen Bestuur Rotterdam Stroke Service 

Datum : 21 april 2016 

Tijd : 15.00 - 17.00 uur 

 

Aanwezig : Dhr. Diederik Dippel (EMC) voorzitter 

Mw. Krista Meulendijk (Laurens) notulist 

Mw. Bianca Buijck (RSS) 

Mw. Julia Bakker (Laurens) 

Dhr. Cor Sier (eerstelijns netwerk) 

Dhr. Frank de Groot (Zonnehuis) 

Dhr. Laus Mulder (Ikazia en Maasstad) 

Dhr. Henri Boevé (Zorgwaard) 

Mw. Anneke Guyt (Laurens) 

Dhr. Markus Wijffels (Rijndam) 

Mw. Jacqueline de Wit (RRR) 

Dhr. Robert Liesveld (De Zellingen) 

Dhr. André Meeder (Curamare) 

Dhr. Wim Driesse (Curamare) 

Dhr. Jan Driesen (Franciscus Vlietland) 

Dhr. Maarten Liedorp (Havenziekenhuis) 

Mw. Miriam Ameling (Traumacentrum ZWN) 

Mw. Eppie Grotenhuis (De Vier Ambachten Careyn) 

Dhr. Peter Muis (Lelie Zorggroep) 

Mw. R. Saxena (Maasstad en Ikazia) 

 

 

1. Opening 

Dhr. Diederik Dippel, voorzitter Algemeen Bestuur Rotterdam Stroke 

Service, opent de vergadering. Omdat er een aantal nieuwe gezichten 

aan tafel zitten wordt een ronde gemaakt waarin de aanwezigen zich aan 

elkaar voorstellen. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 



 

 

 

3. Mededelingen 

 Scholing acute fase niveau 4-5 

Mw. Bianca Buijck geeft aan dat deze scholing één keer gedraaid 

heeft in het Maasstad Ziekenhuis. De klas zat niet vol en voor de 

2e groep zijn weinig aanmeldingen. In januari 2017 wordt de 

scholing nog een keer gegeven. De vraag van Bianca aan de 

aanwezigen is kijk intern in organisatie rond of er nog mensen 

geschoold moeten worden. Als RSS lid krijg je korting.  

 Expositie Herman Smits 

Herman Smits is een ex-patiënt, zijn schilderijen staan op de 

website van de RSS. Hij zoekt een expositieruimte en Bianca heeft 

hem beloofd deze vraag neer te leggen bij de aanwezigen op de 

vergadering. De aanwezigen reageren hier positief op, op bijna 

alle locaties is de mogelijkheid tot exposeren. Hij zou dit dan 

wisselend op de locaties kunnen doen. Bianca koppelt dit terug 

aan Herman Smits. 

 

4. Notulen vergadering mei 2015 

De notulen van de jaarvergadering 2015 zijn al eerder vastgesteld, ze 

zijn te vinden op de website van de RSS. 

 

5. Jaarverslag 2015 

Het jaarverslag 2015 is als bijlage bij de agenda verzonden aan alle 

deelnemers.  

In 2015 zijn Van Weel Bethesda (Curamare), Egmontshof (Zorgwaard) en 

Nieuw Rijsenburgh (Curamare) als aspirant lid toegetreden tot de RSS.  

In 2015 zijn er veel activiteiten binnen de RSS uitgevoerd. Deze worden 

op hoofdpunten gepresenteerd door Bianca door middel van een 

powerpointpresentatie.  

 

Behaalde doelen 2015: 

 Evaluatie RSS documenten 

 Ontwikkeling keten visitatie instrument kennisnetwerk CVA, 

opleiden visiteurs en eerste visitaties 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Inventarisatie leemten in de keten adhv zelf-evaluatie-instrument 

voor ketensamenwerking 

 Uitvoering scholing professionals eerstelijnsnetwerk 

 Uitvoering ITON scholing 

 Uitvoering scholing niveau 4-5 

 Uitvoering scholing niveau 3-4 

 Verdere verbinding tussen ketencoördinatoren (gezamenlijke 

activiteiten) 

 Verdere uitrol CVA nazorg op orde/gebruik tablets en app’s / 

ondersteuning aan derden 

 Projectuitvoering gegevensoverdracht in de keten 

 Bijeenkomsten sleutelpersonen in de keten 

 RSS symposium 

 Doorontwikkeling website (o.a. aanmeldmodule) 

 Opname van een film RTL4 

 Uitvoering activiteiten dag van de beroerte 

 Uitwisselen kennis/bezoek bijeenkomsten door RSS medewerkers 

/ uitwisseling: regionaal, nationaal en internationaal 

 Ontwikkeling revalidatie boek 

 Pilot DICA 3.0 

 Communicatie: banner, tafelkleed, websiteontwikkeling 

 Samenwerking HLC (Hersenletselcentrum) en ROAZ (Regionaal 

Overleg Acute Zorgketen) 

 

Niet behaalde doelen 2015: 

 Starten met keteninformatiesysteem 

 Onderzoek naar uitkomstindicatoren revalidatie fase 

 Refereerbijeenkomst huisartsen  

 Visitatie / audit van alle deelketens 

 

* Het blijft lastig om de huisartsen te betrekken. Er moet nagedacht 

worden op wat voor een manier dit beter mogelijk zou zijn.  

 

* Diederik en Bianca benadrukken dat iedere deelnemer binnen  

de RSS is gegroeid in zijn ontwikkeling.  



 

 

 

* Bianca presenteert de cijfers op de dia’s Barthel index bij opname en 

ontslag. Ze geeft hierbij aan dat het belangrijk is dat iedereen de Barthel 

index aanlevert. Ze heeft de statistieken gemaakt om tijdens de 

vergadering een beeld te kunnen laten zien, het moet nog verder 

definitief worden gemaakt en in percentages worden gezet.  

Wat betreft het registratiesysteem DICA, de data hierin is niet helemaal 

betrouwbaar. O.a. doordat als je ergens een data vergeet in te voeren, 

wordt deze patiënt niet meegenomen in de rapportage. Alleen patiënten 

waarvan de volledige data is ingevuld worden meegenomen. Er wordt 

tijdens de vergadering hierover gediscussieerd. Het jaar loopt van 1 

november tot 30 oktober. Dit is onlogisch. Het Algemeen Bestuur stelt 

voor om allemaal op dezelfde manier te gaan registreren en het jaar te 

laten lopen van 1 januari tot 31 december. Wat betreft de registratie: het 

EMC heeft zelf een Accesdatabase ontwikkeld van waaruit zij de data 

uploaden naar DICA. Dit werkt goed en zij willen de database graag 

delen met de andere ziekenhuizen.  

Samenvatting: Wel de data blijven invoeren in DICA maar uploaden vanuit 

de eigen database, 1 x per 3 maanden. Het jaar gaat lopen van 1 januari 

tot 31 december. Bianca stuurt de Accesdatabase door naar de andere 

neurologen. Zo registreert iedereen op dezelfde manier en zijn de cijfers 

ook betrouwbaarder.  

 

Tot slot licht Bianca mbt het jaarverslag 2015 de gemaakte kosten toe. 

De RSS heeft voldoende financiële middelen in kas. De accountant heeft 

geadviseerd ‘het overschot’ te gebruiken zodat er maximaal 100.000 

euro in kas overblijft. Tijdens de vergadering wordt met elkaar nagedacht 

op welke manier dit geld gebruikt kan worden. De volgende ideeën 

worden genoemd: 

 Minder hoge bijdrage van de deelnemers. Besloten wordt dat de 

bijdrage gelijk blijft: 3077 euro per deelnemende locatie. 

 Kosten van de nascholing omlaag. Het Algemeen Bestuur vindt de 

kosten van de nascholing erg duur, wellicht zal ook het aantal 

aanmeldingen toenemen als de kosten lager zijn. Besloten wordt dat 

voor beide scholingen het bedrag worden gehalveerd. 

 Kwaliteitsslag maken in registratie, d.m.v. een tijdelijke  



 

 

aanstelling van een IT-persoon die de database verder gaat 

ontwikkelen.  

 

6. Instemming 

Het  Algemeen Bestuur wordt gevraagd om over een 6-tal onderwerpen 

een stem uit te brengen: 

 Congres Award 

Doel hiervan is medewerkers van de RSS belonen d.m.v. het 

geven van een award om een congresbezoek mogelijk te maken. 

Een ‘cadeautje’ vanuit de RSS naar haar leden. Dit geldt niet voor 

artsen en onderzoekers, zij hebben vaak zelf al andere 

mogelijkheden voor het bezoeken van een congres. Bianca geeft 

aan dat de RSS hier 5000 euro voor wilt reserveren.  

Stemming: ja akkoord 

 RSS feest 

In 2017 bestaat de keten 20 jaar. De Dagelijks Bestuur vraagt het 

Algemeen Bestuur of het akkoord is een bedrag van 5000 euro te 

gebruiken voor de viering van 20 jaar RSS.  

Stemming: ja akkoord 

 Visitatie KNCN 

Er is een visitatie instrument ontwikkeld om CVA ketens te 

visiteren. Doel hiervan is om de ontwikkeling van de keten vast te 

stellen. Het Dagelijks Bestuur adviseert elke 3 jaar alle deelketens 

te visiteren. Per jaar gaat het om een totaalbedrag van ongeveer 

5000 euro. 

Stemming: ja akkoord 

 Samenwerking met afasiecentrum Aafje 

De vraag aan het Algemeen Bestuur is of het RSS wil dat zij als 

centrum lid worden. Evenals het Dagelijks Bestuur vindt ook het 

Algemeen Bestuur van niet. Wel wordt afgesproken dat het 

Dagelijks Bestuur gaat bekijken naar hoe het afasiecentrum Aafje 

dan te positioneren.  

 Activiteiten wereld stroke dag 

Diederik Dippel geeft aan dat 10 mei de Europese Dag van de 

Beroerte is. De RSS levert altijd een actieve bijdrage aan deze 

dag. Echter wat ieder jaar erg onhandig is, is dat de  

 



 

 

neurologen op deze dag op een ander congres in Europa zijn. 

Het voorstel is dan ook om als RSS vanaf 2017 te richten op de 

World Stroke Day.  

Stemming: ja akkoord 

 Registratie incidenten in de keten 

Incidenten in de keten worden niet geregistreerd. In 2015 heeft 

het IJsselland een project uitgevoerd waarbij zij de registratie 

incidenten in de keten hebben vastgelegd. De vraag aan het 

Algemeen Bestuur is hoe kunnen we dit doorzetten naar de 

deelketens binnen de RSS. Het is de bedoeling om dit jaar 

hiermee te starten. Dhr. Jan Driesen (Franciscus Vlietland) geeft 

aan dit te willen doen.   

 

7. Jaarplan 2016 

In het jaarplan 2016 zijn de volgende punten opgenomen. Bianca licht 

deze kort toe aan aan het Algemeen Bestuur. 

 Alle organisaties opnieuw auditten volgens visitatie instrument 

CVA Kennisnetwerk 

 Verder verbeteren: best practices implementeren 

 Scholing voor V&V/paramedici: o.a. ITON cursus faciliteren 

 Nazorg verder uitrollen 

 Lean project: in-uitstroom 

 Uitgeven leerboek 

 Expertisegroep CVA-ROAZ 

 Informatie revalidatiefase: leerboek, brochure, artikels, film SBS6 

 Visie therapeutisch klimaat 

 Aanpassen ketenprotocol 

 Evaluatie nazorgpad 

 KIS 

 Belonen medewerkers 

 Structureel overleg vervolginstellingen 

 Activiteiten Dag van de Beroerte 

 Samenwerking HLC en ROAZ 

 Activiteiten patiënten participatie 

 Registratie fouten en (bijna)ongevallen in de keten 

 

 

 

 



 

 

8. Instroom-doorstroom, triage, nazorg traject 

Diederik Dippel geeft aan dat bij het Dagelijks Bestuur berichten zijn 

binnengekomen dat de ligduur in de ziekenhuizen is gestegen. De 

ziekenhuizen zouden hun patiënten niet kwijt kunnen aan de 

vervolginstellingen. In het overleg wordt met elkaar ervaringen 

uitgewisseld en bekeken hoe dit komt. Naar voren komt dat er in de 

vervolginstellingen niet altijd voldoende expertise is voor patiënten met 

een canule (beademing). Een ander belangrijke oorzaak lijkt de 

veranderde financiering. Er is discussie mbt de zzp voor patiënten met 

diverse problematiek (o.a. patiënten waarbij ook dementie aan de orde 

is).  

Geconcludeerd wordt dat de oplossing is dat we dit als keten met elkaar 

moeten oplossen en er korte lijntjes met elkaar moeten zijn in de 

communicatie. Bianca geeft aan de aanwezigen aan dat als er een casus 

speelt deze ook mag worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Zij 

kunnen dan met elkaar kijken naar de oplossingsrichting.  

 

9. Rondvraag 

Mw. Anneke Guyt vraagt waar de 5000 euro die gereserveerd wordt voor 

de Congres Award op gebaseerd is. Bianca licht dit toe. De criteria staan 

tevens genoemd in de bijlage die is meegezonden met de 

vergaderstukken.  

Verder zijn er geen opmerkingen en vragen in de rondvraag aan de orde 

gekomen.  

 

10. Sluiting en ondertekenen samenwerkingsovereenkomsten  

Diederik Dippel bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid. De notulen 

worden binnen 2 weken verzonden en gevraagd erop te reageren. 

Vervolgens zullen ze worden vastgesteld en geplaatst op de website. 

 

Onder het genot van een hapje en een drankje wordt de 

Samenwerkingsovereenkomst Rotterdam Stroke Service 29 oktober 2008 

/ 21 september 2009 / 13 april 2013 / 21 april 2016 overeengekomen 

en ondertekend door Curemare Van Weel Bethesda ziekenhuis, 

Curamare Nieuw Rijsenburgh en Zorgwaard Egmontshof. 

 

 

 

 


