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Achtergrond
Dinsdag 20 november 2018 vond de tweede netwerkconferentie plaats van het project “Netwerkzorg – een
wereld te winnen” in het van der Valk Hotel in Nijmegen-Lent. ParkinsonNet regisseert dit project dat mede
mogelijk wordt gemaakt door ZonMw en het ministerie van VWS.
Het project startte in het voorjaar van 2017. Intussen is er een website www.netwerkzorgnederland.nl , zijn er
twee netwerkconferenties georganiseerd en zijn drie netwerken begeleid bij het maken van een ontwikkelplan.
Begin 2018 zal het project een handreiking opleveren voor initiatiefnemers die aandoeningspecifieke
netwerken willen (door)ontwikkelen. D eze handreiking komt tot stand in cocreatie met dergelijke netwerken
en daarbij behorende stakeholders.
De confer entie is met een 8,4 beoordeeld en 93% van de aanwezigen adviseert andere netwerken om bij een
volgende bijeenkomst aanwezig te zijn. De deelnemers hebben naast een vergelijkbare bijeenkomst ook
behoefte aan langere sessies rond een thema met veel diepgang.

Introductie
Om 10 uur start de plenaire sessie met ruim 70 deelnemers in de zaal. Zij vertegenwoordigen maar liefst 25
verschillende netwerken en 10 verschillende stakeholders , zie de afbeeldingen hierboven. De sessie begint met
een netwerkmoment: het is de bedoeling dat iedereen iemand op zoekt en elkaar antwoord geeft op twee
vragen: Wie ben je? Waarom ben jij bij deze dag aanwezig? Er ontstaan meteen geanimeerde gesprekken.
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De projectleiders Mark Tiemessen en Mariëtta Eimers verzorgen de algemene inleiding van deze dag. Het is
vandaag geen dichtgetimmerd programma maar de eigen inbreng van alle deelnemers zal de dag tot een
succes zal maken. Dit sluit ook aan bij de bevindingen die het project tot nu toe heeft: netwerken hebben
vergelijkbare uitdagingen, maar door verschillen in aandoening, zorg en organisatie van de netwerken, is er
geen one-size-fits-all oplossing voor deze uitdagingen. Deze verschillende dimensies zijn belangrijk om in het
achterhoofd te houden wanneer je een ander netwerk wilt leren kennen en ervaringen wilt delen.

Dimensies
Aandoening

Zorg

Netwerk

• Prevalentie
• Verloop

• Behandelmogelijkheden
• Disciplines
• Kennisniveau
• Locatie
• Afstemming

• Niveau
• Deelnemers
• Activiteiten

Themasessies
Na deze introductie zijn er twee rondes met parallelsessies over specifieke thema’s. In elke sessie zijn er korte
presentaties van netwerken en stakeholders die ervaring hebben op een specifiek thema en is er veel ruimte
om praktijkervaring te delen met elkaar. Ook tijdens de lunch tussen de twee rondes zoeken d e deelnemers
elkaar op om hun gesprek af te maken of om mooie nieuwe gesprekken te starten.
Thema’s van de parallel sessies:
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Doorontwikkeling van het netwerk. Hoe neem ik met mijn netwerk een volgende stap?
Bekostiging van een landelijke netwerk. Hoe realiseer ik continuïteit?




Bekostiging van integrale zo rg. Ho e realiseer ik dat?
Concentratie van zo rg versus zorg dichtbij huis. Hoe realiseer ik de balans hiertussen?



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

Afsluiting
Het laatste programmadeel van de dag draait om de vraag en hoe nu verder? Waar is nu behoefte aan? Via een
interactieve tool geven alle deelnemers dat aan. In de top vier staan: contactmomenten met andere
netwerken, samen met andere netwerken projecten en activiteiten oppakken, een handreiking en een
persoonlijk ontwikkeladvies. Bas Bloem noemt de netwerken een onstopbare beweging, “ik denk dat de zorg
inrichten vanuit instituten oud denken is en dat we richting de netwerken moeten.” Daarom zou het ook zonde
zijn als dit project in 2019 stopt. Bas vat de resultaten van de peiling als volgt samen: “De behoefte van
iedereen om hierna elkaar te blijven ontmoeten en blijven leren is volgens mij erg aanwezig. Het zou
ontzettend mooi zijn als we de kennis en ervaring die we hier opdoen, collectief kunnen beleggen op een
centrale plek.”

Uit de evaluatie blijkt dat de dag
deelnemers veel heeft opgeleverd (zie
grafiek hiernaast). Men waardeert de
bijeenkomst met gemiddeld een 8 ,4. En
de volgende keer? Een van de
deelnemers vat het als volgt samen:
“Weer dezelfde perfecte mix van frisse
presentaties, stukje interactie,
algemene overkoepelende inleiding,
fantastische catering, voldoende
pauzes om te netwerken.” Maar ook
langere sessies met meer diepgang is
een veelgehoorde wens voor de
volgende keer.

Bedankt voor jullie inbreng en aanwezigheid!
Bas Bloem, Marten Munneke, Henk Schers en Mirella Minkman (projectgroep)
Mariëtta Eimers, en Mark Tiemessen (projectleiders)
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