
ALS-team als regionaal 
expertise centrum
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Introductie Project 
Regionale zorgnetwerk ALS

➢Gefinancierd door: 

➢ In samenwerking met:

➢Projectleider: Arthur de Grund
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Huidige situatie

Beperkte uitwisseling van kennis en ervaring 
vanuit ALS centrum en de diverse ALS teams 
naar huisartsen, 1ste-lijns behandelaren en 
thuiszorgmedewerkers

➢Kennis uitwisseling gebeurt vaak 
incidenteel en specifiek ipv. structureel

➢Het bestaan en de weg naar het ALS 
centrum en het regionale ALS team is niet 
altijd bekend
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Doelstelling

Verbetering van samenwerking en 
kennisuitwisseling binnen de regio met alle 
zorgverleners, waarbij het regionale ALS team 
de coördinatie en organisatie vervult, zodat de 
1ste-lijns zorg aan patiënten met ALS verbetert.
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Aanleiding

➢ Toenemende hulpvraag van thuiszorgorganisaties:

✓Niveau verandering van thuiszorgteams

✓ Emotionele belasting van thuiszorgteams

✓ Financieringsvorm die wijzigt
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Beoogd resultaat van het 
project - Landelijk

➢ Het ontwikkelen van een format voor het 
opzetten van een expertise netwerk

➢ Ontwikkelen van cursusmateriaal

➢ Ervaring opdoen in het opzetten van een 
dergelijk expertise netwerk in de Regio 
Haaglanden

➢ Rapport met bevindingen

➢ Ondersteuning van andere ALS teams
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Beoogd resultaat van het 
project - Regionaal

➢ Samenwerking verbeteren 1ste en 2de lijn

➢ Korte lijnen

➢ Eenduidige zorgverlening volgens richtlijn

➢ Kennisoverdracht en ondersteuning vanuit ALS 
team

➢ Kennen van elkaars expertise
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Samenwerkingspartners

➢Behandelcentra die in hun regio zich als regionaal 
expertisecentrum willen profileren

➢De eerste opzet: 
ALS teams
(verpleeg)huisartsen    => logopedisten
thuiszorgorganisaties ergotherapeuten
fysiotherapeuten
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Methodologie
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Netwerkonderhoud

➢Professionalisering

➢Borging

➢ Samenwerking

➢Kwaliteitseisen
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Methodologie

11

Literatuuronderzoek

Regio-onderzoek

Ontwikkeling

scholingsmateriaal

Inventarisatie 

Scholingsmateriaal
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Projectplanning

➢ Startdatum van het project: 1 maart 2017

➢ Einddatum van het project: 1 maart 2018
Verlengd tot 31 december 2018
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Voorlopige Evaluatie
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Tools

➢Netwerk Format:
http://cvanetwerken.rrc.nl/

➢Website
www.sophiarevalidatie.nl/alsnetwerk

➢ Inbelspreekuur 
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http://www.sophiarevalidatie.nl/alsnetwerk


Bedankt voor uw aandacht
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