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Achtergrond 
 

In het project “Netwerkzorg – een wereld” te winnen zijn 20 ziektespecifieke netwerken geïnterviewd. We hebben uit deze 

interviews twaalf thema’s gedestilleerd die weergeven welke vraagstukken spelen bij deze organisaties. In het project 

“Netwerkzorg – een wereld te winnen” zullen deze thema’s waar nodig verder worden uitgewerkt en zullen zij de basis vormen 

voor een leidraad voor de (door)ontwikkeling van netwerkzorg. 

Uit de resultaten van de interviews blijkt dat het zwaartepunt van ziektespecifieke netwerken verschilt. We hebben deze 

verschillen in vier categorieën ondergebracht in deze bijlage en lichten dit toe. Deze categorieën zijn helpend wanneer naar de 

invulling van de thema’s wordt gekeken en bij het opstellen van de leidraad.  

Belangrijk om aan te geven is dat deze categorieën gebaseerd zijn op de 20 interviews en daarmee wellicht niet geheel 

representatief zijn voor alle netwerkzorg organisaties in Nederland. 
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Categorieën ziektespecifieke netwerken 
In onderstaande categorieën gebruiken wij het woord “zwaartepunt”. Daarmee geven wij aan waar de organiserende kracht van 

het ziektespecifieke netwerk ligt in combinatie met waar de meeste leden van het netwerk actief zijn. Belangrijk om daarbij te 

melden dat de categorieën in elkaar overlopen en er geen absolute scheiding is. Daarnaast kan het zwaartepunt van een 

netwerk gedurende de tijd ook veranderen en is dit enkel een moment opname. 

Monodisciplinaire netwerken in de eerste lijn  

Bij deze netwerken ligt het zwaartepunt bij één aangesloten discipline, in de meeste gevallen fysiotherapeuten en/of 

oefentherapeuten. De aangesloten zorgverleners zijn in meerderheid werkzaam in de eerste lijn en zijn gespecialiseerd in de 

betreffende aandoening. Voorbeelden van dergelijke netwerken zijn: 

 ClaudicatioNet 

 Netwerk chronische pijn 

 Schoudernetwerken Nederland 

Multidisciplinaire netwerken in de eerste lijn  

Bij deze netwerken ligt het zwaartepunt bij de multidisciplinaire zorg in de eerste lijn. Voorbeelden van dergelijke netwerken 

zijn: 

 ParkinsonNet 

 MS Zorg Nederland 

 Netwerken voor reumatische aandoeningen 

 Netwerk palliatieve zorg  

 DementieNet  

De aangesloten zorgverleners zijn in meerderheid werkzaam in de eerste lijn en zijn gespecialiseerd in de betreffende 

aandoening. De zorgverleners zijn georganiseerd in regionale netwerken rondom ziekenhuizen of in wijknetwerken. De 

hoofdbehandelaar is een medisch specialist (ParkinsonNet, MS Zorg Nederland, netwerken voor reumatische aandoeningen) of 

een huisarts (Netwerk palliatieve zorg en DementieNet). 

Multidisciplinaire netwerken  vanuit ziekenhuizen/zorgketens  

Bij deze netwerken ligt het zwaartepunt bij het ziekenhuis en de ketenpartners. Voorbeelden van dergelijke netwerken zijn: 

 COPD Net 

 Nederlands Hart Netwerk 

 Oogzorgnetwerk 

 Kennisnetwerk CVA 

De (acute) behandeling zelf vindt meestal plaats in het ziekenhuis. Voor een goed diagnosetraject, revalidatie en nazorg worden 

ketenpartners betrokken. Het betreft een samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties (ziekenhuizen, revalidatiecentra, et 

cetera). In een aantal gevallen betreft het een groep van verschillende aandoeningen en kunnen er ook afspraken zijn tussen 

regionale ziekenhuizen wie zich waar in specialiseert. 

Multidisciplinaire netwerken vanuit gespecialiseerde centra 

Bij deze netwerken ligt het zwaartepunt bij de zorg verleend in gespecialiseerde centra. Voorbeelden van dergelijke netwerken 

zijn: 

 HuntingtonNet 

 BijnierNet 

 ALS centrum  
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Het betreft hier zeldzame of weinig voorkomende aandoeningen (1500-5000 patiënten). De hoofdbehandelaar is werkzaam in 

het gespecialiseerde centrum. Vanuit gespecialiseerde centra krijgen generalisten in het zorgnetwerk van de patiënt instructie 

over de behandeling en begeleiding.  


