Hier staan wij voor:
Wij vinden elkaar in een gedeeld streven naar het leveren van passende, toegankelijke en doelmatige
professionele zorg en ondersteuning voor CVA-patiënten en hun naasten. Het doel daarbij is zorg te leveren die is
afgestemd op hun wensen en behoeften.
Bij de zorg voor CVA-patiënten gaat het om kwetsbare mensen. De zorgvraag is complex en verandert in de loop
van de tijd. Van de acute fase, gericht op overleven en beperken van de schade, via de herstelfase naar de
participatiefase komen steeds andere zorg- en ondersteuningsvragen naar voren. Aspecten als het herkrijgen van
autonomie en inrichten van het leven komen gedurende het zorgproces steeds meer op de voorgrond te staan. Er
zijn veel organisaties en disciplines bij betrokken. De complexe zorgvraag van CVA-patiënten en hun naasten, die
door toenemende multimorbiditeit steeds complexer zal worden, rechtvaardigt specifieke aandacht voor deze
groep.
Wij willen ervoor zorgen dat de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats geleverd wordt aan deze
groep kwetsbare patiënten en hun naasten. Wij realiseren ons dat een integraal en persoonsgericht zorgaanbod
niet te realiseren is door iedere organisatie afzonderlijk en dat daarom samenwerking noodzakelijk is.
Wij baseren onze samenwerking op de volgende uitgangspunten:












Wij stellen de vraag van de patiënt centraal. Wij stemmen onze zorg af op zijn wensen en behoeften en
vormen een netwerk rondom de patiënt vanuit de gedachte dat verschillende spelers in het netwerk op
verschillende momenten waarde kunnen toevoegen voor de patiënt.
In alle fases van de ziekte hebben wij naast de zorg voor de patiënt tevens aandacht voor de zorg door en
voor naasten.
Wij bezien de hele mens en niet alleen diens ziekte of beperking. Daarbij beschouwen wij elke patiënt en
naaste als uniek persoon. Dit vraagt maatwerk op basis van dialoog.
Wij zijn ons bewust van de relatie tussen leefstijl, gezondheid, ziekte en functioneren en hebben hier in alle
fases van de ziekte aandacht voor.
Wij werken samen met de patiënt en zijn naasten en geven hen binnen hun mogelijkheden een actieve
inbreng bij de zorg. Zij voeren naar vermogen zelf de regie. Naar behoefte helpen wij de patiënt en diens
naasten hun weg te vinden in het aanbod van zorg en ondersteuning.
Wij bieden de patiënt zo lang als mogelijk is zorg dicht bij huis in de eigen woonomgeving. Pas als het moet
ontvangt de patiënt (complexe of specifieke) zorg op (sub)regionaal niveau.
Wij zetten onze gezamenlijke kennis en informatie in om - in nauwe samenwerking met andere partijen - de
kwaliteit van leven van patiënten na een CVA en hun naasten te bevorderen, problemen tijdig op te sporen en
het verlies van gezondheid en zelfstandigheid zoveel mogelijk te beperken.
In de uitvoering van onze werkzaamheden staat een optimale relatie tussen de professionele zorgverlener en
de patiënt en zijn naasten centraal. Goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers zijn voor ons onmisbaar.
Om de toegevoegde waarde van (technologische) innovaties optimaal te benutten, beoordelen wij deze
vanuit de behoeften van de patiënt.
Voor het realiseren van samenhangende en afgestemde zorg is een efficiënte en zorgvuldige doorstroom en
overdracht van patiënten nodig.
Wij baseren onze werkzaamheden en keuzes op relevante feiten en gegevens. Daarom investeren wij met
onze samenwerkingspartners in de regio in het verzamelen en het delen van informatie.

Wij geven onze samenwerking als volgt vorm:





Wij creëren een netwerk waarbij patiënten en naasten de ontwikkelagenda sturen en activiteiten zo veel
mogelijk in co-creatie met hen worden uitgevoerd.
Binnen dit netwerk bieden wij een flexibel platform waar (zorg)managers, professionals, patiënten en
naasten:
o elkaar ontmoeten, kennis en ervaringen delen, knelpunten signaleren, good practices uitwisselen en
elkaar inspireren (lerend netwerk)
o afspraken maken over onder meer werkprocessen, consultatie- en doorverwijsmogelijkheden,
gezamenlijke voorlichtingsmaterialen en (registratie van) netwerkindicatoren
o elkaar vinden om samen te werken aan het ontwikkelen en implementeren van (technologische)
innovaties in de zorg voor CVA-patiënten.
Wij stimuleren en faciliteren onze medewerkers om actief bij te dragen en deel te nemen aan de activiteiten
van het netwerk.

