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Netwerkzorg – een wereld te winnen 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt 
door: 

En jullie! 



Netwerken  



Organisaties 



   Wat is de missie van je netwerk/organisatie? 

Wat verwacht je te leren vandaag? 



Resultaat project 

 Één handreiking netwerkzorg 
 Twee netwerkconferenties 
 Drie ontwikkelplannen 

 
 Netwerkzorgnederland.nl 

 
 

 
 





Doel van vandaag 

• Plenair: 
• Theorie - Omschrijven van netwerken 

• Sessies: 
• Tips   - Op weg helpen 
• Verhalen - Kennis delen & inspireren 

• Plenair: 
• Duurzaam met elkaar blijven ontwikkelen 

 
 

 





Netwerkzorg – een wereld te winnen 

Netwerken van 
ziekenhuizen 

Aandoeningspecifieke netwerken 

Persoonlijk  
zorgnetwerken 



Aandoeningsspecifieke netwerken 

 
 

 
 

Langdurige verbinding van meerdere zelfstandige 
organisaties/individuen die zorg aanbieden  
en met elkaar de noodzaak ervaren om continu te werken aan 
het verbeteren van de kwaliteit van zorg  
met als doel de kwaliteit van leven van mensen met een 
specifieke aandoening te vergroten 



Aandoeningspecifieke netwerken 

 
 

 
 
 

 
 



Verschillen en overeenkomsten 

 
 

 
 
 

 
 



Het project Overeenkomsten 



Multidisciplinaire netwerken 
Gespecialiseerde centra 

Multidisciplinaire netwerken  
Ziekenhuizen 

Multidisciplinaire netwerken 
Eerste lijn 

Monodisciplinaire netwerken 
Eerste lijn 

Verschillen 



Verschillen en overeenkomsten 

 
 

 
 
 

 
 

• Netwerken hebben dezelfde thema’s als 
uitdaging 
 
• De wijze waarop deze uitdagingen 
opgelost kunnen worden is niet voor alle 
netwerken hetzelfde 



Dimensies 

 
 

 
 

Aandoening 

• Prevalentie 

• Verloop 

Zorg 

• Behandelmogelijkheden 

• Disciplines 

• Kennisniveau 

• Locatie 

• Afstemming 

Netwerk 

• Niveau 

• Deelnemers 

• Activiteiten 



Verschillen in aandoening 

• Wat is de prevalentie van de aandoening? 
 

 
 
Mate van prevalentie Aantal patiënten in Nederland 

Hoog >80.000 

Midden >8.000 en < 80.000 

Laag <8.000  



Verschillen in aandoening 

• Wat is het verloop van de aandoening? 
 

 
 

 

Oorzaak Klachten Prognose 



Verschillen in zorg 

• Wat zijn de behandelmogelijkheden? 
 
• Welke disciplines zijn betrokken? 
 
• Welk kennisniveau hebben de zorgverleners nodig? 
 
• Waar vindt de behandeling/zorg plaats? 
 
• Hoe is de zorg op elkaar afgestemd? 



Afstemming van de zorg 



Verschillen in organisatie 

• Op welk niveau opereert het netwerk?  
 
• Wie zijn de deelnemers? 
 
• Wat zijn de doelen en activiteiten van het netwerk? 



Niveau van het netwerk 

 
 

 
 

Niveau Voorbeeld termen 

Internationaal European Reference Network  

Nationaal (landelijk) Coördinatiecentrum 

Regionaal Regionaal netwerk, Regio 
• van individuele zorgverleners 
• van betrokken organisaties 

Monodisciplinair Een netwerk van alle fysiotherapeuten die deel 
uitmaken van het mulitidisciplinaire netwerk 

Patiënt Zorgnetwerk, behandelteam 

 
* Niet elk netwerk hoeft elk niveau noodzakelijkerwijs in te vullen 

 

Beleid 

Strategisch 

Tactisch 

Operationeel 



Deelnemers van het netwerk 

 
 

 
 



Activiteiten 

 
 

 
 



Dimensies 

 
 

 
 

Aandoening 

• Prevalentie 

• Verloop 

Zorg 

• Behandelmogelijkheden 

• Disciplines 

• Kennisniveau 

• Locatie 

• Afstemming 

Netwerk 

• Niveau 

• Deelnemers 

• Activiteiten 



Netwerkzorg 

 
 

 
 
 

 
 

Leer andere netwerken goed kennen, dan kun je 
ook van hun ervaringen leren 

 
Geen one size fits all oplossingen 





Leidraad 
 
Thema: Bekostiging van het netwerk 
• Theorie: 

• Tabel met mogelijke financiers met 
toelichting 

• Tabel met activiteiten en wat mogelijke 
financiers zijn 

• Tips: 
• Er is niet 1 financier voor alles 
• Gebruik de tabellen bij de theorie om 

een plan te maken 
• Leiderschap is cruciaal 

 



Netwerkzorgnederland.nl 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



Netwerkzorgnederland.nl 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



Vandaag 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dimensie Ochtend Middag Zaal 

Niveau’s Bekostiging 
landelijk 

Bekostiging 
integrale zorg 

Plenair 
Zaal 3-4 

Deelnemers Concentratie en 
dicht bij huis 

Kwaliteitseisen Zaal 6 

Activiteiten 
 

Doorontwikkelen 
netwerk 

Doorontwikkelen 
netwerk 

Zaal 8 


