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A. Inleiding  (1) 
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  Nederland beschikt over goede (dwarslaesie-)zorg 

  De centrale doelstelling is om vanuit het cliëntperspectief: 
o  De totale curatieve zorg (ambulancezorg, opname 

ziekenhuis, acute fase, revalidatiefase en nazorg/
onderhoudsfase) nader in kaart te brengen  

o  Aanzet tot de optimalisatie van de zorg in de totale keten  
o  Het genereren van meer gerichte informatie voor mensen 

met een dwarslaesie  

  Zorgstandaard Dwarslaesie (ZD) opgesteld i.s.m. het 
Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) en de 
Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties 
(VSOP), met o.a. inbreng van de Dutch Spine Society (DSS) en 
Revalidatie Nederland (RN)  

  Geaccordeerd door DSS en NVDG, vastgesteld door DON 



A. Inleiding  (2) 
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  Consultatieronde op het concept in 2012: 
o  Reacties zijn waar mogelijk verwerkt 
o  Opmerkingen en suggesties voor de toekomst 
o  ZD is dynamisch document 

  ‘Implementatieplan 2013-2014’ door DON bestuur 
opgesteld (wordt m.n. uitgevoerd door Frans Penninx) opdat 
de ZD landelijk van betekenis gaat worden: 
o  Referentie voor professionals en instellingen 
o  Handvat voor landelijk beleid 
o  Leidraad voor zorginkoop 



B. Verspreiding ZD, zonder specifiek vervolg 
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Verspreiding met een begeleidend schrijven/email naar: 

  Leden DON en NVDG (o.a. websites en De Ketting) 
  Contactpersonen DON als ‘ambassadeurs’/op agenda 20-04-2013  

  Personen die hun medewerking hebben verleend aan de 
totstandkoming van de ZD  

  Redacties van: Revalidatie Magazine, Support Magazine, 
Zorgvisie en de ‘huisbladen’ van de 8 ‘dwarslaesie 
revalidatiecentra’, ….. (perslijst / door Jos Dekkers)   

  Belgische zusterclub ‘Piekernie’ met aanbod ‘verdere tekst/uitleg’ 
  Nederlandse Vereniging van Neurologie, n.a.v. hun brief d.d. 

22-12-2012 

  ESCIF bestuur, met in Engels vertaalde ‘Samenvatting’ en aanbod 
het ZD traject kort te presenteren tijdens ESCIF ALV, juni 2013 



C. Verspreiding ZD, met oog op specifiek vervolg (1) 

6 

Verspreiding met begeleidend schrijven naar: 

  Bestuur NVDG (o.a.) n.a.v. hun brief 18-03-2013, het 
“huiswerk”, dit implementatieplan, ‘commissie onderhoud ZD’ 
en gaan werken aan volgende editie ZD 

  Bestuur DSS (o.a.) n.a.v. hun brief 27-12-2012, ‘commissie 
onderhoud ZD’ en gaan werken aan volgende editie ZD 

  VSOP over ‘wie-wat-hoe-wanneer’ verdere implementatie ZD 
richting landelijk(e) beleid / partijen (i.s.m. Jos Dekkers)  

  Directies en afdelingsleidingen van de 8 ‘dwarslaesie 
revalidatiecentra’, ook over “huiswerk”, incl. ‘beademing’ en 
‘kinderen’ 

  Cauda- en Spina bifida-(BOSK)-groep (door Jos Dekkers) 



C. Verspreiding ZD, met oog op specifiek vervolg (2) 

Verspreiding met begeleidend schrijven naar: 

  VRA (met brief NVDG erbij) + verzoek gesprek over vervolg, 
liefst met vertegenwoordiger(s) NVDG bestuur erbij 

  RN over “huiswerk” + verzoek gesprek, mede i.v.m. 
organisatorische en financiële (o.a. zorginkoop) aspecten 

  Ambulancezorg Nederland, m.n. het “huiswerk” betreffende de 
‘Acute fase’ 

  Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) als samenwerkingsverband 
van de 11 traumacentra in NL, m.n. het “huiswerk” betreffende 
de ‘Acute fase’ 
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C. Verspreiding ZD, met oog op specifiek vervolg (3) 
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Verspreiding met begeleidend schrijven naar: 

  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en 
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
(NFU), te bezien na overleg met RN en LNAZ 

  RvB Radboud UMC in Nijmegen over verdere “aanpak” 
richting / binnen LNAZ en NFU + over ARU ontwikkeling 

  CG-Raad ter info + vraag hoe zij actief / ondersteunend 
kunnen zijn bij implementatie ZD 

  NPCF ter info + vraag hoe zij actief / ondersteunend kunnen 
zijn in kader implementatie ZD + deelname DON in 
programmalijn 2. ‘Bevordering kwaliteit van de zorg en 
kwaliteit van leven’ van ‘PG werkt samen’ 

  Achmea, CZ, Menzis, VGZ en ZN over ZD in relatie tot hun/
de zorginkoop (i.s.m. Jos Dekkers) 



D. Onderhoud / werken aan volgende editie (1) 
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  Voor onderhoud en periodieke actualisatie, wordt door het 
DON bestuur een ‘Commissie Onderhoud ZD’ ingesteld: 
o  2 DON leden: Jos Dekkers en Frans Penninx 
o  2 leden op voordracht NVDG bestuur 
o  1 of 2 lid/leden op voordracht DSS bestuur 
o  Herman Hoogstad, IC verpleegkundige, secretaris 

Werkgroep Traumatische Dwarslaesie, St. Elisabeth 
Ziekenhuis (lid LNAZ) in Tilburg 

  Betrekken / wens huidige leden Werkgroep ZD (4-4 bijeen)  
  Punten ‘nadere aandacht’ uit raadpleging DON leden, m.n. 

ook ‘naasten’ 



D. Onderhoud / werken aan volgende editie (2) 

  Punten NVDG disciplinegroepen MW en psychologen oppakken: 
met hen aparte werkgroep DON-NVDG starten om dit uit te 
werken (incl. vraagstelling of die uitwerking het beste is op te 
nemen in de nieuwe ZD en/of bijv. een nieuwe editie van het 
NVDG ‘Behandelkader Dwarslaesie’) 

  Verwachting verschijnen volgende editie ZD: 2015 
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E. Landelijke overige implementatie  
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  Afstemming met VSOP omtrent het of/wie/wat/hoe/
wanneer in de richting van: 
  Ministerie van VWS 
  Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
  Zorgverzekeraars Nederland (ZN)  
  …….. 

  Met het NVDG bestuur hieromtrent ook afstemming (9-10) 
  College voor Zorgverzekeringen (CvZ) / Zorginstituut 

Nederland (ZiN) i.o., ook over opnemen ZD in register ZiN 
Kwaliteitsinstituut (i.s.m. VSOP en Jos Dekkers) 


