
Programma netwerkconferentie 

“Netwerkzorg – een wereld te winnen” 
 

Datum en tijd: dinsdag 20 november 2018 van 10.00 tot 16.00 

Locatie: Hotel van der Valk Nijmegen-Lent 

Deelnamekosten: 50 euro 

 

Agenda:  

9.30 – 10.00  Inloop  

10.00 – 10.15 Opening   

10.15 – 11.00 Ieder netwerk is uniek, wat voor netwerk ben jij? Inleiding over verschillen en 

overeenkomsten tussen netwerken 

11.00 – 12.15 Parallelsessies ronde 1 

12.15 – 13.30 Lunch en mogelijkheid tot netwerken 

13.30 – 14.45 Parallelsessies ronde 2 

14.45 – 15.15 Pauze en mogelijkheid tot netwerken 

15.15 – 16.00 Plenaire afsluiting. Welke wensen en ideeën zijn er een vervolg van deze dag en van het 

project? 

16.00 Afsluitende borrel 

Parallelsessies (ctrl-klik voor meer informatie)1: 

1. Doorontwikkeling van het netwerk. Hoe neem ik met mijn netwerk een volgende stap? 

4. Bekostiging van een landelijke netwerk. Hoe realiseer ik continuïteit? 

5. Bekostiging van integrale zorg. Hoe realiseer ik dat? 

6. Concentratie van zorg versus zorg dichtbij huis. Hoe realiseer ik de balans hiertussen? 

7. Kwaliteitseisen voor deelnemers van het netwerk. Hoe garandeer ik de beste kwaliteit? 

 

                                                             
1 Inschrijven voor sessie 2 en 3 is niet meer mogelijk 



Parallelsessies 

Doorontwikkeling van het netwerk. Hoe neem ik met mijn netwerk een volgende stap? 

Netwerken  ontwikkelen zich niet via een van te voren opgesteld vijfjarenplan. Meestal ontwikkelen  netwerken 

zich stap voor stap op een thema waar op dat moment de meeste energie zit of op dat moment het meest 

urgent is. Voorbeelden van ontwikkelstappen zijn: inrichten van de informatievoorziening voor patiënten en 

zorgverleners, landelijke uitrol van het netwerkconcept of ontwikkeling van E-health oplossingen. In het project 

“Netwerkzorg – een wereld te winnen” hebben we met drie netwerken afzonderlijk de volgende stap in de 

ontwikkeling uitgedacht en uitgewerkt. In deze sessie laten we zien op welke manier dit proces is verlopen en 

welke lessen andere netwerken daarvan kunnen leren. Het ALS zorgnetwerk en ARCH (medisch 

expertiseplatform over zeldzame vormen van reuma) lichten hun ontwikkelvraag toe, beschrijven hun 

ervaringen met het proces en geven aan welke resultaten totnogtoe zijn behaald. Tenslotte inventariseren we 

welke ontwikkelvragen de aanwezigen netwerken hebben en brengen we netwerken met elkaar in contact die 

elkaar hierin kunnen versterken. 

Bekostiging van een landelijke netwerk. Hoe realiseer ik continuïteit? 

De huidige financiering van de gezondheidszorg is erop gebaseerd dat financiering van activiteiten enkel 

mogelijk is wanneer deze direct aan de patiënt gerelateerd zijn. Een belangrijk deel van de activiteiten die 

netwerken uitvoeren vallen hier niet onder en daarmee is de financiële huishouding van netwerken een 

uitdaging. Om een duurzame impact te hebben als netwerk is het van belang om  een solide bron van 

inkomsten te realiseren. De succeskans om dit te bewerkstelligen hangt sterk samen met het aantonen van de 

meerwaarde van het netwerk.  

In deze sessie brengen we in kaart voor welke activiteiten van het netwerk welk type financiering 

ingezet/aangevraagd kan worden en hoe om te gaan met activiteiten die moeizaam gefinancierd worden. 

Naast deze formele insteek van financiering, wordt vanuit ParkinsonNet aangegeven wat informeel belangrijk 

is om tot succesvolle financiering te komen. Als netwerk wordt je in deze sessie op weg geholpen, er is nog 

geen duurzame en definitieve wijze waarop je als netwerk gefinancierd kan worden. 

Bekostiging van integrale zorg. Hoe realiseer ik dat? 

 Veel netwerken hebben als doel om integrale zorg voor een bepaalde patiëntengroep te realiseren. Bij 

integrale zorg zijn vaak inspanningen nodig die niet door het huidige systeem automatische vergoed worden. 

Denk daarbij aan casemanagement, overleg met collega zorgverleners en E-health oplossingen voor 

samenwerking en monitoring. In veel gevallen zijn er echter wel mogelijkheden om deze activiteiten  regulier 

(of in eerste instantie experimenteel) te financieren. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de NZA. Zij 

zullen in deze sessie aangeven wat zij kunnen betekenen voor het financieren van  activiteiten voor integrale 

zorg van netwerken. Daarnaast zal de NZA aangeven op welke manier zij verbonden zijn met andere partners 

zoals zorgverzekeraars en het Zorginstituut.  

https://www.arch.nl/systemische-auto-immuunziekten/


Parallelsessies 

Concentratie van zorg versus zorg dichtbij huis. Hoe realiseer ik de balans hiertussen? 

Het ontwikkelen van specifieke kennis over een ziekte of aandoening is vaak de aanleiding voor het oprichten 

van een netwerk. Deze kennis ontwikkeling gaat vaak gepaard met het concentreren van zorg. Uit onderzoek 

blijkt dat deze combinatie bijdraagt aan kwalitatief goede en doelmatige zorg. Een nadeel van concentratie 

van zorg is dat de mogelijke fysieke afstand tot deze goede zorg voor bepaalde patiënten verder is dan 

gebruikelijk was of gewenst is. In deze sessie presenteren twee netwerken zich die op verschillende manieren 

omgaan met het concentreren van zorg, maar deze wel zo goed mogelijk toegankelijk houden voor patiënten.  

ParkinsonNet zal toelichten hoe zij door beperkte toelating van eerstelijns paramedici zowel landelijke dekking 

als concentratie van zorg realiseren. Het Epilepsie Netwerk zal hun model van hubs en spokes presenteren. 

Kwaliteitseisen voor deelnemers van het netwerk. Hoe garandeer ik de beste kwaliteit? 

Als netwerk wil je staan voor de kwaliteit van zorg die wordt geleverd door de deelnemers aan het netwerk. 

Maar welke eisen kun je stellen aan de deelnemers van het netwerk, en welk proces heb je nodig om deze eisen 

daadwerkelijk te controleren? In deze sessie laten we twee netwerken aan het woord die hier ervaring mee 

hebben. ClaudicatioNet stelt eisen aan individuele zorgverleners en het Nederlands Hart Netwerk stelt eisen 

aan deelnemende organisaties aan het netwerk aan de hand van de VBHC methode. 
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