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Huishoudelijke mededelingen

• Mobieltjes uitzetten

• Veiligheid, nooduitgangen

• BIG nummer en registratienummer op registratieformulier bij balie!

• Accreditatie toegekend voor ADAP, kwaliteitsregister V&V en Verpleegkundig Specialisten: 4 punten

• Buffet op begane grond

• Voortdurend hapjes en drinken beschikbaar 

• Borrel in de hotelbar: 

 netwerken, 

 collega´s leren kennen

 kennis uitwisselen

 Dus iedereen graag blijven!

• Evaluatieformulier inleveren=bewijs van deelname (en cadeautje)

• Twitter: #RSS2018



Dank aan de symposiumcommissie

• Mevr. dr. Bianca Buijck (voorzitter), coördinator Rotterdam Stroke Service

• Mevr. Anneke Guyt, CVA nazorg verpleegkundige Laurens thuiszorg

• Dhr. Marc Evers, fysiotherapeut Rijndam Revalidatie

• Mevr. Elly Pul, manager Zorgwaard

• Mevr. Jolanda Paardekooper, manager Ikazia

• Dhr. Cor Sier Mpt, voorzitter eerstelijnsCVAnetwerk

• Dhr. Sjoerd van Beek, fysiotherapeut Zellingen

• Mevr. Tineke Dekker, coordinator Transmitt

• Mevr. Marja Booister, Zonnehuisgroep Vlaardingen

• Mevr. Ariënne Bode, verpleegkundige Maasstadziekenhuis

• Mevr. Kim Veenstra, verpleegkundige Curamare



Ketensamenwerking

Waarom deze dag? Bij elkaar brengen van mensen, want:

- Meerdere diensten of vormen van zorg 

- Door verschillende professionals 

- Uit verschillende organisaties



Ketenzorg

• Samenhangend zorgaanbod

• Verschillende partijen

• Krachten bundelen

• Gezamenlijke doelstelling

• Organiseren, afstemmen en coördineren

• Bepaalde patiëntgroep 

• Behoefte patiënt en omgeving
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Wat doen we bij de RSS in 2018?

Kennis delen

• Delen van best practices

• Organiseren RSS symposium

• Organiseren activiteiten op world stroke day

• Presenteren op nationale en internationale congressen

• Continueren scholingen acute fase en revalidatiefase

• Uitgave Engels boek verpleegkundigen revalidatiefase

• Vertaling boek verpleegkundigen in de revalidatiefase in Chinees

• Meewerken aan nationale en internationale artikelen



Wat doen we bij de RSS in 2018?

Verbinding

• Organiseren bijeenkomsten voor vervolginstellingen

• Organiseren structurele bijeenkomsten ketencoordinatoren

• Scholingsactiviteiten

• Bijeenkomst logopedisten op 28 janauri 2019



Wat doen we bij de RSS in 2018?

Onderzoek en projecten

• Inventariseren verbeterpunten adhv zelfevaluatie en visitatie

• Uitvoeren dataverzameling benchmark en indicatorensets voor vervolginstellingen

• Project: Value Based Health care

• Project: Samen Beslissen

• Project: Keten informatie Systeem

• Ontwikkeling regio protocol acute zorg

• Contacten met zorgverzekeraars

• RSS congres award



RSS congres award 2018/2019



Wat doen we bij de RSS in 2018?



Ik wens u een plezierige en leerzame dag!


