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I Algemeen 

1. Contactgegevens  

Indienende vereniging: Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen  
Naam contactpersoon: Mw. C. (Corine) Ottevanger, beleidsadviseur/ projectmanager 
 

- E-mail contactpersoon: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl     
   

2. Projectgegevens 

Titel van het project (max. 80 tekens): 
Ontwikkeling van een landelijk zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met een spierziekte  

Geef een korte omschrijving van uw project: (max. 800 tekens) 
In Nederland zijn circa 200.000 patiënten met een spierziekte. Zij willen de beste zorg, dichtbij als het 

kan, en ver weg als het moet. Het is daarom belangrijk dat kwalitatieve zorg, kennis en scholing 

vanuit de expertisecentra in de 3e lijn ook bij professionals in de regio komt, die kleinere aantallen 

patiënten met een (specifieke) spierziekte zien. In dit project wordt, gecoördineerd vanuit de 3e lijn, 

een zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met de spierziekte Facioscapulohumerale dystrofie 

(FSHD) en Spinale Musculaire Atrofie (SMA) ontwikkeld. De 3e, 2e en 1e lijn worden onderling beter 

gepositioneerd door onderlinge afspraken over taken, verantwoordelijkheden, communicatie, 

deskundigheidsbevordering en klinimetrie. Transitie in de zorg van jeugd naar volwassenheid is een 

belangrijk thema. In de toekomst zal het netwerk voor FSHD en SMA dienen als format voor het 

ontwikkelen van netwerken voor andere spierziekten. 

Categorie kwaliteitsproject 
--Overige kwaliteitsprojecten [004] 
 
Subprojectcategorie (zie hiervoor de vigerende Kaderbrief 5.2)  
Innovatie kwaliteitsbeleid medisch specialisten [013] 
Pijler 2A: netwerkgeneeskunde/ juiste zorg op de juiste plaats 
 
Startdatum van het project: 1 juli 2020 
 
Einddatum van het project: 1 juli 2023  
 
Beknopt plan van aanpak: 
 
Zie bijlage A. 
 

3. Voorzitter project 

Naam voorzitter werkgroep: nader te bepalen 
Afgevaardigd namens VRA: Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen  
 
De voorzitter zal uit of door de projectgroep gekozen worden en werkzaam zijn in een van de 
academische spierziekten-expertisecentra in Utrecht of Nijmegen. Bij de keuze wordt gekeken naar 
mogelijke belangenverstrengeling. De voorzitter moet een neutrale positie hebben en daarnaast de 
kennis om dit project te leiden. Als geen consensus gevormd kan worden wordt er gekozen voor 
roulerend voorzitterschap.  

mailto:kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl
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4. Samenwerking Verenigingen en overige instellingen 

Welke Verenigingen zijn (naast uw vereniging) primair betrokken bij het project?  
 
Betrokken verenigingen zijn: 

- De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)  
- De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 
- Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN) 

 
Bovenstaande beroepsverenigingen worden vertegenwoordigd door het Spierziekten Centrum 
Nederland. 
 
Welke overige organisaties nemen deel aan het project? 
 
Verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer: 

- Vereniging Spierziekten Nederland 
- Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie   
- Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), mede namens de Nederlandse 

Vereniging voor Revalidatie Fysiotherapeuten en de Nederlandse Vereniging voor 
Kinderfysiotherapeuten 

- Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) 
- Ergotherapie Nederland (EN) 
- Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) 
- Spieren voor Spieren 
- Amalia Kinderziekenhuis 
- Polikliniek klinische genetica Radboudumc 
- SIZA 

 
 
Steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij 

- Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 
- Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA) 
- Fonds Gehandicaptensport 
- UMCU, centrum voor thuisbeademing 
- Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 
- Prinses Beatrix Spierfonds 
- Stichting Facioscapulohumerale dystrofie 
- Nederlandse Associatie Physician Asssistants (NAPA) 
- Stichting ALS Nederland 

II Pijlers 

Agenda 2019  (vastgesteld in Raad Kwaliteit juni 2019) 

Geef aan onder welke pijler uw project valt  

0  Pijler 2: Thema’s  

- 2A: netwerkgeneeskunde 
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1. Vervolgvragen pijler 2. Thema’s  

Geef aan voor welke van de onderstaande thema’s u dit project indient (1 optie mogelijk): 

0  Netwerkgeneeskunde/ juiste zorg op de juiste plaats 

 

Licht toe waarom het project binnen het aangemerkte thema past: 

 

Netwerkgeneeskunde is zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt aanbieden. Het is volgens de Federatie 

Medisch Specialisten een goede, zo niet de beste manier om juiste zorg op de juiste plek te 

realiseren. Niet voor niets is netwerkgeneeskunde een van de vier pijlers van het visiedocument 

Medisch Specialist 2025.  

Netwerkgeneeskunde neemt de behoefte van de patiënt als uitgangspunt waarbij verschillende 

zorgprofessionals in het netwerk op verschillende momenten waarde kunnen toevoegen voor de 

patiënt. Netwerkgeneeskunde is niet alleen een middel om juiste zorg op de juiste plek te realiseren 

omdat het de patiënt centraal zet.  

 

Spierziekten Centrum Nederland (“Spierziekten Centrum Nederland,” n.d.). verenigt de 18 

academische expertisecentra voor spierziekten in zes NFU geaccrediteerde expertisecentra voor 

neuromusculaire ziekten en het neuromusculaire behandelcentrum in UMC Groningen.  De 

“Zorgwijzer” van Spierziekten Nederland geeft gespecialiseerde zorgverleners in ziekenhuizen en 

revalidatiecentra (2e en 3e lijn) weer  (“Zorgwijzer,” n.d.), de zogeheten “spierziekten-teams”. Met de 

erkenning van expertisecentra is een belangrijke stap gezet in de noodzakelijke ontwikkeling van 

duidelijke afstemming tussen de 3e en 2e lijn is nog gewenst, evenals korte communicatielijnen en 

delen van klinimetrie en kennis. Patiënten zelf willen bij voorkeur de zorg dichtbij huis, maar zijn ook 

bereid voor specifieke kennis te reizen naar een expertisecentrum. Het is daarom belangrijk dat 

kwalitatieve zorg vanuit de expertisecentra ook bij professionals in de regio komt, die kleinere 

aantallen patiënten met een (specifieke) spierziekte zien. 

 

Spierziekten zorgnetwerk 

Het spierziekten zorgnetwerk zal de behoefte van de patiënt en de specifieke behoefte voor de 

aandoening als uitgangspunt nemen waarbij verschillende spelers in het netwerk op verschillende 

momenten waarde kunnen toevoegen voor de patiënt en bestaande netwerken op elkaar aanhaken. 

De kennis van de professionals in de expertisecentra zal worden uitgedragen naar de spierziekten-

teams in de 2e  lijn en bij de paramedici in de 1e  lijn. Patiënten zelf, maar ook de zorg, zal zich 

eenvoudiger kunnen bewegen tussen de 2e en 3e lijn waarbij de afspraken over welke zorg, door wie 

waar wordt geleverd vastgelegd zijn.  Het zal resulteren in de optimale afstemming met de 

samenwerkingspartners waardoor de patiënt tijdige, goede zorg kan krijgen.  

 

Probleemstelling 

Er bestaan meer dan 600 verschillende spierziekten. Spierziekten zijn elk op zich zeldzaam, maar 

tezamen komen ze veel voor, hoewel de precieze prevalentie van spierziekten niet bekend is. 

Daarmee is het aantal patiënten met een spierziekte fors hoger dan het aantal patiënten met de 

ziekte van Parkinson (50.000) of met multipele sclerose (16.000)(Voet, Voermans, Groothuis, & 

Engelen, n.d.). Veelal zijn spierziekten complexe aandoeningen met een hoge en complexe zorglast. 

Het aantal professionals en instanties per patiënt kan fors zijn, zie figuur 1 als voorbeeld. Voor 

professionals in de 1e en 2e lijn, die te maken krijgen met een veelvoud aan verschillende 
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spierziekten, is er een grote behoefte aan de beschikbaarheid van kennis over specifieke 

spierziekten. De zorg voor patiënten met een spierziekte is nu georganiseerd in ketens, waarin de 

verschillende lijnen en professionals elkaar opvolgen, in plaats van in netwerken. Het systeem 

functioneert nu nog niet als netwerk, maar als losse professionals die elkaar vaak niet kennen en ook 

niet weten welke doorverwijzing er mogelijk is. 

 

 

 
 

Figuur 1: voorbeeld van betrokken zorgverleners bij één enkele spierziekte-patiënt  

 

 

Kwaliteitsdomeinen Zorg  

Motiveer minstens 1 van de hieronder genoemde Kwaliteitsdomeinen Zorg: 

 

1. Motiveer of en hoe het project zal bijdragen aan (verbetering van) tijdigheid van zorg?  

Het spierziekten zorgnetwerk zal bijdragen aan een verbetering van de tijdigheid van zorg. 

Professionals en patiënten in de 2e en 3e lijn zullen elkaar sneller weten te vinden bij zorgvragen. Veel 

patiënten met een spierziekte krijgen jaarlijkse controles in de academische en/of perifere 

ziekenhuizen en revalidatiecentra. Door een betere onderlinge communicatie kunnen afspraken 
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beter worden afgestemd op de behoefte van de patiënt: vervroegd waar nodig, en op een later 

moment indien toelaatbaar.  

2. Motiveer of en hoe het project de efficiëntie in de zorg zal verbeteren. 

In het zorgnetwerk wordt de rol van de 3e, 2e en 1e lijn concreter door het maken van onderlinge 

afspraken. De rollen van de netwerkpartners worden gedefinieerd, toegespitst op de behoefte van 

de specifieke spierziekte, én de behoefte van de patiënt. Klinimetrie wordt niet meer dubbel 

afgenomen, maar juist in het netwerk gedeeld, zodat een patiënt beter gevolgd kan worden.  

Afstemming over te gebruiken klinimetrie is daarvoor noodzakelijk. Producten zullen eenvoudiger 

onderling gedeeld worden, waardoor kennis over en implementatie van producten sneller plaats kan 

vinden, bijvoorbeeld de thuismonitoring app die ontwikkeld is in het ALS centrum (“Thuismonitoring 

ALS,” n.d.),  de Participatie Matrix (“Participatiematrix,” n.d.), de naasten app (“Naasten App,” n.d.) 

en het B-Fit trainingsprotocol (“B-FIT trainingsrichtlijn,” n.d.) 

 

3. Motiveer of en hoe het project bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van de zorgverlening. 

 

Patiënten zelf geven aan dat kwaliteit voorop staat. Zij willen allen de meest accurate informatie en 

willen de zorg dichtbij. Ze verwachten wel dat de zorgverleners (ook dichtbij) goed geïnformeerd zijn 

en op de hoogte zijn van de laatste vernieuwingen in de zorg, ook al zien zorgverleners in de 1e en 2e 

lijn kleinere aantallen patiënten met een specifieke spierziekte. Indien nodig zijn patiënten bereid 

laagfrequent te reizen naar de expertisecentra in de 3e lijn, waar grotere aantallen patiënten met een 

specifieke spierziekte worden gezien. Het zorgnetwerk zal, vanuit de expertisecentra in de 3e lijn, de 

kwaliteit van de zorgverlening verbeteren door patiënten met een spierziekte makkelijker in contact 

te brengen met zorgverleners die kennis hebben van spierziekten, hiervoor cursussen volgen, meer 

patiëntencontact en ervaring hebben met een spierziekte, en daardoor beter inzicht hebben in de 

geschikte behandelingen. Kennis, producten en diensten kunnen eenvoudiger onderling gedeeld 

worden. Klinimetrie zal uniform afgenomen gaan worden, waardoor de uitkomsten ook eenvoudiger 

gedeeld kunnen worden.  Het netwerk zal duurzaam en lerend zijn, en zichzelf continu ontwikkelen 

door de krachten te bundelen en zichzelf aan te passen waar nodig. Bestaande kwaliteitsdocumenten 

en (inter)nationale richtlijnen zullen worden gehanteerd. Er zal ook speciale aandacht zijn voor de 

transitie van kinder- naar volwassenrevalidatie.  

III Inhoudelijke opzet project 

1. Probleemstelling 

Wat is het doel van het project? Beschrijf dit zo SMART mogelijk. 

 

In november 2022 is er een landelijk zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met de spierziekten 

SMA en FSHD, gecoördineerd en gefaciliteerd vanuit de expertisecentra in het Radboudumc (FSHD) 

en UMCU (SMA). 

 

Er is, omwille van de praktische haalbaarheid van het project, gekozen voor twee verschillende 

aandoeningen, in 2 verschillende UMCs, namelijk Facioscapulohumerale dystrofie (FSHD) en Spinale 

Musculaire Atrofie (SMA), spierziekten die bij zowel kinderen als volwassenen voorkomen, met een 
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prevalentie van respectievelijk 2000 en 3000 patiënten in Nederland en deze aandoeningen kunnen 

dienen als pilot voor de overige spierziekten. Het UMCU en het Radboudumc zijn expertisecentra 

voor deze twee spierziekten, en hebben veel ervaring in wetenschap en zorg. Er is reeds een goede 

samenwerking binnen het netwerk. Het ALS zorgnetwerk, geïnitieerd vanuit het UMCU/ ALS 

centrum, zal dienen als voorbeeld (“ALS Zorgnetwerk,” n.d.) en ook andere netwerken zullen 

betrokken worden. Daarnaast zijn er in Nederland meer netwerken en producten ontwikkeld, zie 

bijlage B, die als voorbeeld kunnen dienen en waar mogelijk in het spierziekten zorgnetwerk 

opgenomen kunnen worden.  

 

Voorwerk 

1.  Het ALS zorgnetwerk, geïnitieerd vanuit het UMCU/ ALS centrum en in samenwerking met 

Spierziekten Nederland opgezet, zal dienen als voorbeeld (“ALS Zorgnetwerk,” n.d.). 

Daarnaast is door het ALS Centrum in samenwerking met ParkinsonNet en 

patiëntenverenigingen (Spierziekten Nederland en ALS Patients Connected) in het ZonMW-

project “Netwerkzorg een wereld te winnen”, voorwerk verricht in de doorontwikkeling van 

een netwerk met name ten behoeve van het verspreiden van kennis (ten bate van 

hooggespecialiseerde zorg) over het zorgnetwerk. Hierin is onder begeleiding van 

implementatiedeskundigen van ParkinsonNet, met belangrijke stakeholders (patiënten, 

mantelzorgers en vertegenwoordigers uit de revalidatiesector) een ontwikkelplan opgesteld 

voor de landelijke implementatie van ALS Thuismeten & Coachen (innovatieve ALS-zorg met 

eHealth toepassing voor zorg-op-maat) rekening houdend met diverse context-specifieke 

beïnvloedende factoren. De uit dit project opgestelde “Handreiking aandoening-specifieke 

netwerken” zal als leidraad dienen voor het opstellen en doorontwikkelen van het landelijke 

zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met een spierziekte (“Handreiking Netwerkzorg,” 

n.d.).   

Daarnaast zijn er in Nederland meer netwerken en producten ontwikkeld, zie bijlage B, die 

als voorbeeld kunnen dienen en waar mogelijk in het spierziekten zorgnetwerk opgenomen 

kunnen worden.  

2. Het SMA-expertise centrum is de laatste 2 jaar betrokken bij ontwikkeling van routekaart 

voor psychosociale zorg voor SMA, gefinancierd door ZiN) waarbij een van de pijlers van 

goede psychosociale zorg is geformuleerd als ‘zorg in een netwerk van competente 

zorgverleners’. In dit project zijn al een aantal uitgangspunten voor netwerk zorg 

geformuleerd en uitgewerkt.  

3. Het Radboudumc is expertisecentrum voor FSHD. Vanaf april 2018 komen FSHD patiënten uit 

heel Nederland naar Nijmegen voor specialistisch advies op de “FSHD-polikliniek”, een 

gezamenlijk initiatief van de afdelingen Neurologie en Revalidatie. 

 

De aanvraag heeft de volgende doelen: 

Verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met een spierziekte door verbinding van 

allereerst de expertisecentra in de 3e lijn met de spierziekten-teams in de 2e lijn, en vervolgens ook 

een de verbinding aan te gaan met de paramedici (te beginnen met ergotherapeuten en 

fysiotherapeuten) in de 1e lijn.   
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In het landelijk zorgnetwerk zullen/zal, in samenwerking met patiënten en patiëntenverenigingen, 

aan het einde van het project: 

 

- er concrete en efficiënte verwijsafspraken gemaakt zijn in 3e, 2e en 1e lijn: wie doet 

wat, op welk moment, waar, wie heeft welke verantwoordelijkheden. 

- de communicatie tussen 3e, 2e en 1e lijn  versneld zijn en procedurele afspraken 

tussen 3e ,2e en 1e lijn gemaakt zijn over het hoe en wat te communiceren in de zorg 

voor de patiënten met een spierziekte. Er is een overlegstructuur gecreëerd over de 

zorgnetwerken heen: overleggen zullen plaats vinden binnen de 3 lijnen, maar ook 

tussen de drie lijnen onderling.  

 

- er afspraken gemaakt zijn over de vijf belangrijkste uniforme klinimetrische 

uitkomstmaten voor kinderen en volwassenen met FSHD en SMA, evenals de timing 

van afname van klinimetrie en de overdracht van de uitkomsten 

 

- de websites van de expertisecentra en de Connect websites een platform bieden 

voor onderlinge kennisdeling, waarbij de belangrijkste richtlijnen geïnventariseerd 

zijn 

 

- er een zichtbaar scholingsprogramma en pr-plan zijn, gecoördineerd vanuit de 

expertisecentra, ten bate van deskundigheidsbevordering. 

 

- de transitie in de zorg van jeugd naar volwassenheid voor kinderen met SMA en 

FSHD adequater verlopen in de spierziekten-teams, waarbij jongeren niet meer 

verloren raken in de zorg 

 

Het expertisecentrum in de 3e lijn zal zich in het netwerk coördinerend en faciliterend opstellen in 

het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het ALS-netwerk zal deels als voorbeeld dienen (zie figuur 

2). Omwille van de haalbaarheid van het project, is gekozen voor twee aandoeningen in twee 

expertisecentra, namelijk FSHD en SMA in respectievelijk het Radboudumc en het UMCU, die zullen 

dienen als pilot aandoening voor de overige spierziekten en expertisecentra.  

De intentie is om het zorgnetwerk, na afloop van het project, ook toe te passen bij overige 

spierziekten, waaronder myotone dystrofie, myositis en myasthenieën.   
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Figuur 2: zorgnetwerk spierziekten voor pilotaandoeningen FSHD en SMA 

Voor welke gebruikers zijn de producten van uw project bedoeld? 

Het spierziekten revalidatie zorgnetwerk is primair bedoeld voor revalidatieartsen, 

(kinder)neurologen, kinderartsen en paramedici (vooralsnog fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 

logopedisten en diëtisten). 

 

 Voor welke belanghebbenden zijn de producten van uw project bedoeld? 

 

Belanghebbenden zijn primair patiënten en naasten, maar ook overige zorgprofessionals zoals 

medisch specialisten, paramedici en mantelzorgers die betrokken zijn in de zorg voor mensen met 

FSHD en SMA, zorgverzekeraars, medewerkers WMO, medewerkers (mytyl)scholen, ambulant 

begeleiders huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, patiënten, zorgverzekeraars, 

patiëntenverenigingen, spierfondsen. 

 

Bovenstaande belanghebbenden zullen ook gebruik kunnen maken van de kennisproducten op de 

website van het revalidatie zorgnetwerk en de consultatiefunctie van het expertisecentrum.  

 

 Beoogd resultaat 

Op te leveren producten:  
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De op te leveren producten staan in bijlage C benoemd.  

 

Waar wordt het eindproduct gepubliceerd?   

 

Het product, inclusief bijbehorende documenten met procedurele afspraken, scholing, voorlichting 

(zie bijlage C) wordt online gepubliceerd op de diagnose-specifieke websites van Spierziekten 

Centrum Nederland: https://fshdexpertisecentrum.nl/  en http://www.smaonderzoek.nl/. 

 

Het eindproduct dient kosteloos door andere partijen te gebruiken zijn. Indien dat niet het geval is, 

geef hieronder dan uw motivatie. 

 

Het eindproduct is kosteloos voor de gebruikers.  

Het eindproduct zal onderdeel worden van de websites van Spierziekten Centrum Nederland en 

verbonden wordt aan de website van Spierziekten Nederland en is op deze manier vrij toegankelijk 

voor gebruikers.    

 

2. Methodologische aspecten 

Beschrijf de methodologische opzet van het project. Motiveer hoe de geformuleerde doelstellingen 

van het project in de praktijk zullen worden bereikt binnen de daarvoor gestelde tijd. 

 

Zie bijlage A: plan van aanpak.  

 

Bij de ontwikkeling/aanpassing van een kwaliteitsregistratie wordt, indien van toepassing, 

aangesloten bij landelijke standaarden*. 

 

Niet van toepassing.  

 

Hoe wordt de procesmatige voortgang van het project geborgd?  
 

De voortgang van het project wordt geborgd door een projectgroep met stakeholders 

((kinder)revalidatiearts en (kinder)neuroloog van de expertisecentra, afgevaardigde van Spierziekten 

Centrum Nederland, afgevaardigde van de patiëntenvereniging en afgevaardigden van de 

paramedici, zie bijlage D) die in de beginfase minimaal 1 keer per maand samenkomen onder 

aansturing van de projectleider. Door het tijdig overleggen en het opstellen van deadlines zal de 

procesmatige voortgang van het project gewaarborgd worden. Het Kennisinstituut Medisch 

Specialisten (KIMS) zal ondersteuning bieden bij dit proces.  

 

Het aansturen van het project zal worden uitbesteed aan een beleids-/projectmedewerker. De 

beleids-/projectmedewerker werkt nauw samen met een (aan te stellen) projectgroep bestaande uit 

relevante zorgverleners en een afvaardiging vanuit de patiënten(organisatie), zier bijlage D.  
 

Beschrijf de mogelijke risico's in de realisatie van het project. Geef aan hoe u denkt deze risico's zoveel 

mogelijk te beperken. 

 

https://fshdexpertisecentrum.nl/
http://www.smaonderzoek.nl/
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- Gebruiksvriendelijkheid/ angst voor extra werklast: het netwerk moet 

gebruiksvriendelijk en intuïtief zijn. Het moet professionals tijd sparen in plaats van 

extra tijd vragen. Dit zal een belangrijk aandachtspunt zijn in de opzet, uitvoer en 

evaluatie van het netwerk. Zoveel als mogelijk wordt al gebruik gemaakt van 

bestaande initiatieven en processen zodat het netwerk er niet geheel “bij” komt.  

 

- Digitaal analfabetisme: het netwerk zal eHealth mogelijkheden inzetten die zo min 

als mogelijk (computer)technische kennis vragen. 

 

- Draagvlak: het netwerk moet gedragen worden door het merendeel van de 

potentiele stakeholders. Een gebrek aan draagvlak wordt voorkomen door 

voorafgaande aan de start van het project stakeholders te benaderen en hun inbreng 

mee te nemen in de projectbeschrijving. Voorafgaande aan indiening van de 

aanvraag hebben alle belangrijke stakeholders een adhesieverklaring afgegeven en 

hun input kunnen geven. Er zijn geen bezwaren gemeld. Bestaande overlegvormen 

worden zoveel als mogelijk gebruikt voor communicatie aan stakeholders en met 

projectleden onderling. 

 

- Cognitieve en functionele beperkingen patiënten: het netwerk zal op niveau 

aansluiten bij de doelpopulatie en, indien niet mogelijk, (mantel)zorgers betrekken 

 

- Continuïteit: Spierziekten Centrum Nederland wordt eigenaar van het eindproduct, 

zodat voortbestaan geborgd is. Het netwerk zal onderdeel worden van de reguliere 

zorg.  

 

- Haalbaarheid. Er bestaat een risico dat de gestelde doelen niet binnen drie jaar 

behaald worden. Hierom is gekozen om te starten met twee pilot regio’s en twee 

verschillende aandoeningen. Er zijn al veel (sub)netwerken beschikbaar, zie bijlage B. 

Er zal gebruik gemaakt worden van de kennis van de projectleiders van deze 

netwerken zodat voortgebouwd kan worden op deze kennis en infrastructuur.  

Onderzoeksstagiaires zullen assisteren in het project en taken als het afnemen van 

interviews, verzamelen van ervaringen en contacten met stakeholders (deels) op zich 

kunnen nemen.  

 

Welke methodologische ondersteuning ontvangt u bij uw project? Licht dit toe. 

Binnen het project wordt een ervaren projectleider aangesteld die als spin in het web tussen alle 

stakeholders en de beroepsverenigingen zal acteren. Daarnaast zal het KIMS ingezet worden voor 

methodologische ondersteuning.  

Licht toe hoe wordt omgegaan met belangen en eventuele belangenverstrengeling.  

Aan alle projectleden zal worden gevraagd om een belangenverklaring in te vullen en te 

ondertekenen. 
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3. Kwaliteitseisen 

Voor alle projecten geldt dat zij inhoudelijk moeten aansluiten bij het beleid van de Federatie op dat 

onderwerp. Het beleid van de Federatie wordt door de Raad Kwaliteit vastgesteld.  

Voldoet uw project aan het staand beleid van de FMS?  
0  ja 

 
Motiveer op welke wijze wel of op welke wijze niet. 
 
De Federatie Medisch Specialisten heeft in haar visiedocument de ambitie uitgesproken om in 2025 

de beste, meest doelmatige en efficiënte zorg ter wereld te leveren. De belangrijkste pijlers uit deze 

visie zijn terug te vinden in het nieuwe hoofdlijnenakkoord. Zorg op de juiste plek vraagt om een 

focus op netwerkgeneeskunde. Deze visie is door de VRA overgenomen (“Beleidsplan 

revalidatiegeneeskunde 2025,” n.d.). 

De behoefte aan zorg groeit en wordt steeds complexer. Om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste 

gaat van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg, streeft de Federatie Medisch 

Specialisten naar het leveren van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het 

juiste moment en tegen de juiste prijs. Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) is een beweging in het 

organiseren van zorg met als doel de zorg zo dichtbij mogelijk bij de patiënt aan te bieden: zorg 

dichtbij waar dat kan en verder weg als dat nodig is. Technologie wordt hierbij ingezet. Het idee dat 

juiste zorg op de juiste plek het beste gerealiseerd kan worden als zorg - en dus de patiënt – 

verplaatst wordt tussen de lijnen, vindt de Federatie echter veel te beperkt. Beter is om de patiënt, 

die uniek is, centraal te zetten. Afhankelijk van de zorg die nodig is, beweegt de juiste zorgverlener 

vanuit de juiste plek naar de patiënt toe. Netwerkgeneeskunde is het leveren van zorg dichtbij de 

patiënt vanuit een netwerk. In dit netwerk werken diverse (zorg)professionals zoals huisartsen, 

fysiotherapeuten, diëtisten, wijkverpleegkundigen en medisch specialisten met respect voor elkaars 

kennis en kunde samen. Samen bepalen ze wie de patiënt het beste kan helpen en waar. En wat een 

patiënt zelf kan doen (“FMS: netwerkgeneeskunde,” n.d.; “Visiedocument: pijler 

netwerkgeneeskunde,” n.d.).  

 
Bovenstaande sluit volledig aan bij de missie en visie van het zorgnetwerk spierziekten.   
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IV Financiën 

1. Cofinanciering 

Is er binnen dit project sprake van enige vorm van cofinanciering? 
 
Op moment van indiening is er geen cofinanciering. Dit zal echter een belangrijk doel zijn tijdens de 
looptijd van het project.  
 

2. Begroting  

Zie ook bijlage 6, begroting 
 
Personele kosten 
7110 Medewerker(s) in loondienst     € 6.000 
7130 Kosten extern personeel      € 144.097 
7190 Vacatiegelden vergaderingen     € 22.680 
 
Materiële kosten 
7310 Vergaderkosten       € 1.602,30 
7320 Implementatiekosten      € 523,20 
7330 Apparatuur/ICT kosten      € 0 
7390 Overige kosten       € 24.610,55 
 
TOTAAL KOSTEN PROJECT (exclusief cofinanciering)  € 198.611,49 
 
TOTAAL KOSTEN PROJECT (inclusief cofinanciering)  € 198.611,49 

VI Status van de projectaanvraag 
 
Wilt u hieronder aangeven welke status deze gegevens hebben? 
 Definitief 
 
De indieningstermijn loopt tot dinsdag 17 september 2019 tot 12:00 uur. 
 
Projecten die na deze periode worden ingestuurd, niet definitief zijn, of onvolledig zijn, kunnen niet 
worden meegenomen in de beoordelingsprocedure. 

 
Voor de wijze van beoordeling van uw project zie kaderbrief 5.2. Het SKMS-bestuur neemt het 
uiteindelijke besluit. 
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SKMS Plan van aanpak (Fasering) 

Conform (“Inrichten zorgnetwerk, kwaliteit voor zeldzaam,” n.d.) 
 

Algemene projectgegevens 

Projectnummer volgt 

Startdatum project 1 januari 2020 

Einddatum project 1 januari 2023 

 

 

Oriëntatiefase (afgerond): tot september 2019 

# Activiteit Resultaat 
 

Wie 

1.  Verbeterpunten in netwerk 
signaleren 
 

Aanleiding voor verbetering netwerk 
 

Initiatiefnemer 

2.  Draagvlak voor onderzoek naar en 
verbetering van netwerk  

Draagvlak bij sleutelfiguren in de 
keten voor onderzoek naar en 
verbetering van het netwerk 

Initiatiefnemer 

3.  Projectvoorstel schrijven Projectvoorstel 
 

Initiatiefnemer 

4.  Besluitvorming over projectvoorstel Go/no go voor start definitiefase Initiatiefnemer in 
overleg met 
stakeholders 
 

 

Definitiefase: 1 januari 2020 tot 1 juni 2020 (5 maanden) 
 
De initiatiefnemer nodigt de stakeholders bestaande uit een afvaardiging van de gouden driehoek 
(Spierziekten Centrum Nederland, de patiëntenverenigingen en de patiëntenronden) uit voor een 
eerste, grote bijeenkomst, waarin het project nader zal worden toegelicht en nadere wensen worden 
geïnventariseerd. De missie en visie zal worden geformuleerd, evenals de doelen. Op alle niveaus is 
commitment nodig. Alle betrokken stakeholders bepalen gezamenlijk de projectgroep en een 
voorzitter zal worden gekozen.   
De samenwerking wordt geformaliseerd door het ondertekenen van een 
samenwerkingsovereenkomst. Als de projectgroep is gevormd, zullen vergaderdata worden 
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vastgelegd. Onderlinge taken worden vastgelegd. Bij de overgang van oriëntatie- naar definitiefase 
draagt de initiatiefnemer het initiatief over aan de twee voorzitters vanuit de beide expertisecentra. 
De eerste stap die vervolgens gezet wordt is het inrichten van de projectorganisatie door een 
projectleider(s) te benoemen en het projectteam te bemensen. Er wordt gekozen voor één 
projectleider voor twee locaties, of twee projectleiders voor de twee locaties afzonderlijk, die beiden 
overleggen. Zij krijgen secretariële ondersteuning. In deze fase wordt een gedetailleerd plan van 
aanpak uitgewerkt voor de onderzoeksfase en een globaal plan van aanpak voor de onderzoeksfase 
en de borgingsfase. In dit plan van aanpak worden de kaders die in het projectvoorstel zijn 
vastgelegd nader uitgewerkt. Hierbij gaat het om een uitwerking van de kritische succesfactoren tijd, 
geld, organisatie, kwaliteit en informatie en communicatie. Bestaande overlegstructuren worden 
zoveel als mogelijk gebruikt voor bijeenkomsten van de projectgroep en het informeren van de 
stakeholders.  
 

# Activiteit Resultaat 
 

Wie 

5.  Bemensen projectteam Projectteam ingesteld  Initiatiefnemer in 
overleg met 
stakeholders 

6.  Benoemen voorzitter(s)  Voorzitters (2) benoemd Projectteam 

7.  Benoemen projectleider(s) Projectleider(s) benoemd Projectteam en 
voorzitter 

8.  Inplannen werkgroep 
vergaderingen 

Data vergaderingen zijn vastgelegd Secretariële 
ondersteuning 

9.  Uitwerken plan van aanpak Plan van aanpak, gedetailleerd voor 
de onderzoeksfase, globaal voor de 
verbeterfase. 
Documenten opstellen over 
klinimetrie, kennis 
 

Projectleider(s) 
 

10.  Vergadering projectteam (no 1) Plan van aanpak bespreken en 
afstemming taken projectleden 

Projectleider(s) 
in overleg met 
projectteam 

11.  Nadere inventarisatie bestaande 
netwerken en producten 

Definitief overzicht bestaande 
netwerken en producten 

Projectleider(s) 
ism secretariële 
ondersteuning 

12.  0-meting door middel van 
vragenlijst over organisatie van 
zorg aan stakeholders en over 
ervaringen met de zorg aan 
patiënten en (mantel)zorgers 

Inventarisatie van organisatie van 
zorg en ervaring van zorg 

Wetenschappelijke 
stagiaires, 
aangestuurd door 
projectleider(s)  
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13.  Interviews op maat maken Interviews gereed voor stakeholders 
in 2e lijn 

Projectleider(s) 
in overleg met 
projectteam, ism 
secretariële 
ondersteuning 

14.  Besluitvorming over plan van 
aanpak, vergadering projectteam 
(no 2) 
 

Go/no go voor onderzoeksfase Opdrachtgever 

 

Onderzoeksfase: 1 juni 2020 tot 1 september 2021 (18 maanden) 

Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijke persoonlijke interviews. Bij het opstellen van het rapport/ 

plan voor zorgnetwerk moet oog zijn voor de haalbaarheid. Het rapport wordt met zoveel mogelijk 

stakeholders gedeeld, door middel van een bijeenkomst,  om draagvlak te behouden.  

# Activiteit Resultaat 
 

Wie 

15.  Aanleveren inhoudelijke 
informatie (generiek en 
diagnose specifiek) voor 
netwerk 

Inhoudelijke informatie opgesteld, 
inclusief voorstel voor continuïteit 

Gedelegeerd naar 
pilotregio’s  

16.  Maken concept rapportage Concept rapport over het beoogde 
netwerk met conclusies en aanbevelingen 
over: 

- Positionering 
- Communicatie  
- Kennis en scholing 
- Transitie  

 

Projectleider(s) 

17.  Bespreken rapportage in 
projectteam  (vergadering no 
3) 
 

Feedback op conceptrapport en een lijst 
met verbeterpunten en prioriteiten 

Projectteam 

18.  Conceptrapportage 
Aanpassen 
 

Definitieve rapportage Projectleider(s) 

19.  Voorstel voor zorgnetwerk 
(stakeholder bijeenkomst no 
1) 

Voorstel voor zorgnetwerk, 
gepresenteerd in bijeenkomsten voor 
stakeholders, onder andere: 

- Vergadering Spierziekten Centrum 
Nederland 

- Vergadering VRA NMA werkgroep 
- Vergadering academische 

revalidatieartsen  
- KNGF 
- EN 

 

Projectleider(s) 
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20.  Besluitvorming over 
onderzoeksrapport en 
voorstel zorgnetwerk 
(vergadering projectgroep no 
4) 
 

Voorstel zorgnetwerk goedgekeurd door 
projectteam 
Go/no go voor opstarten verbeterfase 

Opdrachtgever 

21.  Productie zorgnetwerk NMA Zorgnetwerk en producten online op 
website Spierziekten Centrum Nederland 

Projectleider(s) 
ism secretariële 
ondersteuning 

 

Verbeterfase: 1 september 2021 tot 1 december 2021 (3 maanden) 
 

In het verbeterplan wordt beschreven op welke wijze het verbetertraject zal worden ingericht, hoe 

de verbeteringen worden ingevoerd in de ketenzorg en hoe de ketensamenwerking wordt 

geoptimaliseerd. Er worden acties gekozen en belegd. Er wordt beschreven op welke wijze de 

begeleiding vanuit de projectgroep plaatsvindt en op welke wijze de resultaten van het 

verbetertraject worden gemonitord c .q. geëvalueerd. De rollen en taken worden beschreven en 

welke inspanningen het ziekenhuis en de projectgroep zullen leveren. Er wordt een planning 

opgenomen voor het uitvoeren van het verbetertraject. Een verbeterplan kan gezien worden als een 

deelplan van aanpak. Hiervoor gelden dus soortgelijke aandachtspunten als die voor het plan van 

aanpak uit de definitiefase: tijd, geld, kwaliteit, organisatie en communicatie en informatie. Om het 

verbeterplan indien nodig tussentijds bij te kunnen stellen is het belangrijk om bij het maken van het 

plan van aanpak voor ten minste twee deze beheersfactoren marges in te bouwen. Om de betrokken 

zorgverleners en patiënten gemotiveerd te houden is het bij complexe verbetertrajecten belangrijk 

om korte termijn successen te plannen. Een vuistregel hiervoor is dat er binnen een half jaar 

concrete resultaten zichtbaar moeten zijn. 

# Activiteit Resultaat 
 

Wie 

22.  Concept verbeterplan(nen) 
maken 

Eén of meer concrete 
verbeterplannen, inclusief plan van 
aanpak 

Projectleider(s) in 
samenwerking met 
projectgroep 

23.  Conceptverbeterplan(nen) 
bespreken met stakeholders  
 

Feedback op de verbeterplannen 
vanuit stakeholderperspectief 
onder andere in: 

- Vergadering RAC 
- Vergadering Spierziekten 

Centrum Nederland 
- Vergadering VRA NMA 

werkgroep 
- Vergadering academische 

revalidatieartsen  
- KNGF 

Projectleider(s) 
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- EN 

 

24.  Feedback van stakeholders op 
verbeterplan(nen) 
verwerken 
 

Aangepast verbeterplan Projectleider(s) 

25.  Bespreking verbeterplan(nen) in 
projectteam (vergadering no 5) 

Verbeterplan(nen) vastgesteld door 
projectteam 

Projectteam 

26.  Besluitvorming over 
verbeterplan(nen) 

Go / no go voor uit voering 
verbeterplan 
 

Voorzitter 

27.  Uitvoering verbeterplan(nen) Concrete verbeteringen in het 
zorgnetwerk 

- Positionering 
- Communicatie  
- Kennis en scholing 
- Transitie  

 

Projectleider(s) 

 

Checkfase: 1 december 2021 tot 1 maart 2022 (3 maanden) 
 
Binnen de kaders die in het verbeterplan van aanpak zijn vastgesteld en aan de hand van de check 

van de resultaten van de verbetering, kan het plan tussentijds bijgesteld te worden om het beoogde 

resultaat of gewenste effect te bereiken. 

# Activiteit Resultaat 
 

Wie 

28.  Nameting door middel van 
vragenlijst over organisatie van 
zorg aan stakeholders en over 
ervaringen met de zorg aan 
patiënten en (mantel)zorgers 

Inventarisatie van organisatie van zorg 
en ervaring van zorg 

Wetenschappelijke 
stagiaires, 
aangestuurd door 
projectleider(s)  

29.  Effecten verbetertraject meten Rapportage met resultaten van de 
evaluatie en eventueel aanbevelingen 
voor vervolgactiviteiten. 

Projectteam 

30.  Verbeterplan(nen) 
Bijstellen 
 

Verbeterplan waar nodig bijgesteld Projectteam 

31.  Eindpresentatie Eindpresentatie aan stakeholders in 
bijeenkomst 

Projectteam en 
projectleider(s) 
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Evaluatie- en borgingsfase 1 maart 2022 tot 1 juni 2022 (3 maanden) 
 
Ter afsluiting van het project wordt het projectteam ontbonden. 

 

# Activiteit 
 

Resultaat Wie 

32.  Effecten verbetertraject meten Rapportage met resultaten van de 
effectmeting en eventueel 
aanbevelingen voor vervolgactiviteiten 

Projectteam 

33.  Verbeterplan(nen) 
Bijstellen 
 

Verbeterplan waar nodig bijgesteld Projectteam 

34.  Oplevering eindproduct Eindproduct: zorgnetwerk FSHD en 
SMA 
Presentatie in onder andere: 

- Vergadering RAC 
- Vergadering Spierziekten 

Centrum Nederland 
- Vergadering VRA NMA werkgroep 

 

Voorzitter en 
projectleider 

35.  Overdracht scholing aan twee 
andere expertisecentra 

Dakpanconstructie, toepassen 
netwerk bij andere spierziekten 

Projectleider(s) 

36.  Overdracht eindproduct aan SCN  Borging eindproduct Voorzitter en 
projectleider(s) 

 

Afronding project: 1 juni 2022 tot 1 september 2022 (3 maanden) 
 

# Activiteit 
 

Resultaat Wie 

37.  Administratieve en financiële 
afronding 
 

Eindverantwoording gereed  VRA 
 

 

Ter afsluiting van het project wordt het projectteam ontbonden. Er wordt rekening gehouden met 

een mogelijke uitloop van 4 maanden. 

 
REFERENTIES 
 
Inrichten zorgnetwerk, kwaliteit voor zeldzaam. (n.d.). Retrieved August 16, 2019, from 

https://kwaliteitvoorzeldzaam.nl/patient/zorgnetwerken/actieplan-3a/#faq-9 
 



 

Bestaande producten landelijk 

 

Diagnose specifieke websites (project “Connect”) : 

- ALS centrum https://www.als-centrum.nl/ 

- FSHD centrum https://fshdexpertisecentrum.nl/ 

- Myositis centrum https://ibmexpertisecentrum.nl/ 

- Myotone Dystrofie centrum https://mdexpertisecentrum.nl/ 

- Myasthenia Gravis centrum: https://mgexpertisecentrum.nl/ 

 

B-Fit trainingsrichtlijn (AMC)  

https://www.amc.nl/web/specialismen/revalidatiegeneeskunde/revalidatie/b-fit-trainingswijzer.htm 

 

ALS thuismeten Thuismonitoring app ALS (UMCU) https://www.als.nl/onderzoeken/project-

innovatie-van-als-zorg-ehealth/ (nu landelijk geïmplementeerd) 

 

ERN Collaborative Platform (Europa), voor delen van informatie omtrent neuromusculaire 

aandoening  https://webgate.ec.europa.eu/ern/ 

 

Participatiematrix: 

https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Hersencentrum/Specialismen/Revalidatiegene

eskunde/Participatiematrix 

 

Naasten app: app met tips en info voor naasten van ALS patiënten 

https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Hersencentrum/Actueel/Nieuws-2018/App-

met-tips-en-info-voor-naasten-van-ALS-patiente 

 

Bestaande producten lokaal 

 

Communicatie met patiënten en perifere therapeuten in gezamenlijke e-consult via KPN messenger 

(Radboudumc) https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/uw-afspraak/videogesprek 

 

 

 

Bestaande netwerken landelijk 

 

Spierziekten Centrum Nederland, platform voor experimentele en klinische onderzoeksgroepen in 

de universitair medische ziekenhuizen  https://www.spierziektencentrum.nl/ 

 

European Reference Network: https://ern-euro-nmd.eu/ 

 

VRA werkgroep neuromusculaire aandoeningen 

 

https://www.als-centrum.nl/
https://fshdexpertisecentrum.nl/
https://ibmexpertisecentrum.nl/
https://mdexpertisecentrum.nl/
https://mgexpertisecentrum.nl/
https://www.amc.nl/web/specialismen/revalidatiegeneeskunde/revalidatie/b-fit-trainingswijzer.htm
https://www.als.nl/onderzoeken/project-innovatie-van-als-zorg-ehealth/
https://www.als.nl/onderzoeken/project-innovatie-van-als-zorg-ehealth/
https://webgate.ec.europa.eu/ern/
https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Hersencentrum/Specialismen/Revalidatiegeneeskunde/Participatiematrix
https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Hersencentrum/Specialismen/Revalidatiegeneeskunde/Participatiematrix
https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Hersencentrum/Actueel/Nieuws-2018/App-met-tips-en-info-voor-naasten-van-ALS-patiente
https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Hersencentrum/Actueel/Nieuws-2018/App-met-tips-en-info-voor-naasten-van-ALS-patiente
https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/uw-afspraak/videogesprek
https://www.spierziektencentrum.nl/
https://ern-euro-nmd.eu/


ALS zorgnetwerk 

 

Duchenne netwerk en handboek voor fysiotherapeuten (kinderen en volwassenen) 

 

Routekaart voor psychosociale zorg voor SMA, gefinancierd door ZiN 

https://www.nivel.nl/nl/project/routekaart-psychosociale-zorg-voor-spinale-musculaire-atrofie-

sma Dit betreft een routekaart met daarin de (1) behoeften van patiënten met SMA en hun 

naasten, op basis van transitie momenten van zowel medische aard als de levensfase van de 

patiënt; (2) het huidige aanbod van mogelijkheden van psychosociale zorg voor patiënten met 

SMA en hun naasten; (3) hoe het zorgproces voor psychosociale zorg voor patiënten met SMA en 

hun naasten eruit moet zien. Het gaan dan om implicaties voor de organisatie van zorg, de rol van 

psychosociale professionals en de samenwerking binnen het team. 

 

Uniek sporten. Netwerk waarin sporters en sportaanbieders binnen de aangepast sport met elkaar 

in contact worden gebracht.  https://www.unieksporten.nl/  

 

In ontwikkeling vanuit fonds gehandicaptensport: netwerk voor professionals binnen de 

gehandicaptensport (inclusief app) 

 

Bestaande netwerken lokaal 

 

Knowledge broker netwerk bestaande uit revalidatieartsen en paramedici uit 1e, 2e en 3e lijn 

(Radboudumc) https://www.radboudumc.nl/personen/imelda-de-groot/imelda-de-groot 

 

 

Adviezen ten aanzien van zorgnetwerk, besproken tijdens retraite dd april 2019: 

Belangrijke uitkomsten is de sessie over de opzet van nationale 

zorgnetwerken zijn: 

- Leg de zorgnetwerken over elkaar; 

- Start niet voor elke diagnose(groep) een nieuwe of een eigen netwerk; 

- Zet zorgnetwerken vanuit de expertisecentra neer op basis van gelijkwaardigheid; 

- Denk naast diagnoses ook aan specifieke technieken, diagnostische mogelijkheden en 

voorzieningen; 

- Denk vooraf ook na over onderhoud van het netwerk: oa. Goede communicatie en financiën; 

- ‘Zorg dichtbij patiënt waar mogelijk, expertise mag verder weg.’ 

- Zorgnetwerken zijn geschikt voor het inzetten van eHealth en teleconsulten. Goede 

voorbeelden zijn de ALS zorgmonitor en het interactieve netwerk Profzorg in Radboudumc 

 

Zeker bij neuromusculaire aandoeningen moeten we bij netwerken aandacht hebben voor de 

transitie van kind naar volwassen (expertise-1e/2e lijn) en voor palliatieve zorg, eventueel door 

koppeling met palliatief netwerk zoals in het zorgnetwerk voor ALS patiënten. Revalidatieartsen 

hebben ervaring met zorgnetwerken en spelen bij (perifere) NMZ zorg een 

https://www.nivel.nl/nl/project/routekaart-psychosociale-zorg-voor-spinale-musculaire-atrofie-sma
https://www.nivel.nl/nl/project/routekaart-psychosociale-zorg-voor-spinale-musculaire-atrofie-sma
https://www.unieksporten.nl/
https://www.radboudumc.nl/personen/imelda-de-groot/imelda-de-groot


centrale/belangrijke rol. SCN zou daarom in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van 

Revalidatieartsen (VRA) kunnen gaan kijken hoe de bestaande netwerken ingezet kunnen worden 

voor nog betere zorg voor NMZ-patiënten. Specifieke eisen kunnen vervolgens geëist worden voor 

speciale aandachtsgebieden. 

 

 



Onderwerp Wat Wie Hoe Toekomst 

Zorg/ behandeling Door netwerk vastgesteld 

document met hierin concrete 

afspraken over onderlinge 

positionering van de 1e, 2e en 3e 

lijn  

Een overlegstructuur over de 

zorgnetwerken heen.  

 

Vanuit 3e lijn, in 

samenspraak met 2e en 1e 

lijn 

Concrete en efficiënte 

verwijsafspraken: wie doet 

wat, op welk moment, 

waar, wie heeft welke 

verantwoordelijkheden. 

Enquête over huidige zorg, 

bij begin (inventarisatie) en 

einde project (evaluatie) 

Continueren, 

uitbreiden naar 

andere 

diagnosegroepen en 

paramedici 

Communicatie Door netwerk vastgesteld 

document met hierin concrete 

afspraken over hoe en wat te 

communiceren: telefoon, email, 

brieven 

 

 

Samenspraak van 1e, 2e 

en 3e lijn, gecoördineerd 

vanuit 3e lijn 

Procedurele afspraken 

tussen expertisecentrum 

en 2e lijn: 

Hoe en wat te 

communiceren: telefoon, 

email, brieven 

 

Continueren, 

uitbreiden naar 

andere 

diagnosegroepen 

Klinimetrie Door netwerk vastgesteld 
document met hierin per 
aandoening minimaal 5 uniforme 
uitkomstmaten met afspraken 
wie, wat wanneer afneemt 

Vanuit 3e lijn, in 

samenspraak met 2e en 1e 

lijn 

Welke klinimetrie?  
 
Wie doet wat? 
 
Op welk moment? 
 
Waar vastleggen? 
(database) 
 

Continueren, 

uitbreiden naar 

andere 

diagnosegroepen 



Hoe overdragen? 
 

Deskundigheidsbevordering 

 

Een zichtbaar 

scholingsprogramma op de 

diagnose specifieke websites van 

FSHD en SMA van spierziekten 

centrum Nederland 

Voorlichtingsmateriaal voor 

patiënten op de Connect 

websites van FSHD en SMA 

Vanuit 3e lijn, in 

samenspraak met 2e en 1e 

lijn 

Afspraken over delen van 

kennis door zorgverleners 

onderling en door 

zorgverleners aan patiënt  

Inventarisatie richtlijnen en 

literatuur 

Verzamelen van scholing 

op de Spierziekten 

Centrum NL website 

Symposia  

Kennisdeling op website 

van Spierziekten Centrum 

NL (voor professionals) en 

op Connect websites (voor 

patiënten)  

Continueren, 

uitbreiden naar 

andere 

diagnosegroepen en 

paramedici 

Transitie  van jeugd naar 

volwassenheid 

Door netwerk vastgesteld 

document met hierin afspraken 

over overdracht van zorg van 

jeugd naar volwassenheid in 3e 

en 2e lijn 

Kinder- en volwassenteam 

in expertisecentrum en 2e 

lijn 

 

Afspraken over overdracht: 

wie, wat, hoe 

Continueren, 

uitbreiden naar 

andere 

diagnosegroepen en 

paramedici 

 



Adhesieverklaring  

primair betrokken 

beroepsverenigingen 



Adhesieformulier t.b.v. primair betrokken verenigingen 
Primair betrokken vereniging is een vereniging die om autorisatie van het eindproduct wordt gevraagd. 

 

Initiatief nemende vereniging 

Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 

 

Project 

Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 

 

Contactpersoon 

Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet, revalidatiearts Klimmendaal/ Radboudumc 

E-mail:  n.voet@klimmendaal.nl 

Telefoonnummer: 0612999723 

 
 

 
Adhesie/steun door vereniging 
 

Gevraagde  vereniging 

Naam vereniging: Nederlandse Vereniging voor Neurologie 

 
Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en* 
 
√     verleent adhesie en is betrokken in autorisatieronde 

 

 steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij  
 

 verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar 
 

 verleent geen adhesie, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders  
Onderbouwing: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

Aanspreekpunt vanuit deze vereniging is: 

Naam: Anneke van der Kooi (neuroloog) / Marcel van der Wielen (beleidsmedewerker) 

E-mail: a.j.kooi@amsterdamumc.nl / mvanderwielen@neurologie.nl  

Telefoonnummer 088-5001900 (NVN-bureau) 

 
 
Handtekening : 

     
 
Datum : 30 augustus 2019 
 
Naam gemachtigd ondertekenaar : Edo Hoogerwaard, bestuurslid kwaliteit 

mailto:a.j.kooi@amsterdamumc.nl
mailto:mvanderwielen@neurologie.nl


Adhesieformulier t.b.v. primair betrokken verenigingen 
Primair betrokken vereniging is een vereniging die om autorisatie van het eindproduct wordt gevraagd. 

 

Initiatief nemende vereniging 

Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 

 

Project 

Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 

 

Contactpersoon 

Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet, revalidatiearts Klimmendaal/ Radboudumc 

E-mail:  n.voet@klimmendaal.nl 

Telefoonnummer: 0612999723 

 
 

 
Adhesie/steun door vereniging 
 

Gevraagde  vereniging 

Naam vereniging: Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

 
Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en* 
 

 verleent adhesie en is betrokken in autorisatieronde 
 

X    steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij  
Deelname aan de werkgroep is lastig, omdat de NVK geen sectie kinderneurologie heeft. Voor 

nu verlenen we steun en eventueel tzt invulling in de werkgroep.  

 

 verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar 
 

 verleent geen adhesie, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders  
Onderbouwing: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

Aanspreekpunt vanuit deze vereniging is: 

Naam: Eva Scholte  

E-mail: scholte@nvk.nl  

Telefoonnummer 088 - 282 33 06 

 
 
Handtekening : 
 
 
Datum : 22 augustus 2019  
Naam gemachtigd ondertekenaar : Eva Scholte  

 

mailto:scholte@nvk.nl




Adhesieformulier t.b.v. primair betrokken verenigingen
Primor̂ betrokken vereniging is een vereniging die om outor¡sdt¡e van het eindproduct wordt gevrłagd.

I n t̂iłti ef n e me n d e ve re n i gi ng
Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen)

Project
Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen

Contoctpersoon
Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet, revalidatiearts Klimmendaal/ Radboudumc

E-mail: n.voet@klimmendaal.nl
Te lefoon n u m mer : O6129997 23

Adhesê *eun door verenâinq

Gevraagde verenĝing

ls door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en*

’R verleent adhesie en is betrokken in autorisatieronde

! steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij

! verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar

! verleent geen adhesie, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders
Onderbouwing:

n(y. ...a. ut il?. (g.... ...a. . tf . .̂.. ...: !¿. a t . m.... ..he’t n a l^’k n /o.¿id-..

*Graog de formulering aonkruisen die von toeposs¡ng is

Naam

Adnspreekpun t vanuit deze veren,gtng ts:nrc
E-mail: ),p a E /, a.̂ kt,t v,., ?,i/.J a ̂ Rf-z/h,t t , 1L ¿¿ /.y1. . /1 /
Telefoonnummer D2 U - .2.,(\t, Z.^ Ll (,

Handtekening

Datum

Naa m gemachtigd ondertekenaar H
...2,1..:. :...2.a...1..̂



Adhesieverklaring  

primair betrokken partijen 



Adhesieformulier t.b.v. betrokken en samenwerkende organisaties 
 

Initiatief nemende vereniging 

Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 

 

Project 

Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 

 

Contactpersoon 

Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet 

E-mail:  n.voet@klimmendaal.nl 

Telefoonnummer: 0612999723 

 
 

 
Steun door organisatie 
 

Gevraagde  organisatie 

Naam organisatie: Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, mede namens de 
Nederlandse Vereniging voor Revalidatie Fysiotherapeuten en de Nederlandse Vereniging voor 
Kinderfysiotherapeuten 

 
Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en* 
 

 verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer 
 

 steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij  
 

 verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar 
 

 verleent geen steun, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders  
Onderbouwing: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

Aanspreekpunt vanuit deze organisatie is: 

Naam: Karin Heijblom 

E-mail: k.heijblom@kngf.nl  

Telefoonnummer 033 467 29 52 

 
 

mailto:k.heijblom@kngf.nl


Adhesieformulier t.b.v. betrokken en samenwerkende organisaties 
 

Initiatief nemende vereniging 

Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 

 

Project 

Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 

 

Contactpersoon 

Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet 

E-mail:  n.voet@klimmendaal.nl 

Telefoonnummer: 0612999723 

 
 

 
Steun door organisatie 
 

Gevraagde  organisatie 

Naam organisatie: Ergotherapie Nederland (EN) 

 
Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en* 
 
X    verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer 

 

 steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij  
 

 verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar 
 

 verleent geen steun, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders  
Onderbouwing: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

Aanspreekpunt vanuit deze organisatie is: 

Naam: Carmen Bergström 

E-mail: beleid@ergotherapie.nl 

Telefoonnummer: 030 26 28 356 

 
 



 

 

 
 

Radboud universitair medisch centrum 

Amalia kinderziekenhuis 

 

Postbus 9101, 6500 HB  Nijmegen 

Huispost 822 

Geert Grooteplein Zuid 10 

Radboudumc hoofdingang, route 822 

 

Directeur 

Prof. dr. C. Noordam 

Centrummanager 

Mw. drs. J. Vogel 

www.radboudumc.nl/amalia 

 

KvK 41055629/4 

 

 

 

822 

De Nederlandse vereniging van Revalidatieartsen 

(VRA) 

T.a.v. mw. dr. N. B.M. Voet  

n.voet@klimmendaal.nl  

 

   

       

Datum  Ons kenmerk  Pagina   

28 augustus 2019   03419AB  1 van 1   

       

Uw kenmerk  Contactpersoon     

   Prof. dr. C. Noordam    

       

Onderwerp       

Centraal budget    

       

Geachte mw. Dr. Nicole Voet, 

 

Het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis ondersteunt uw initiatief om namens de Vereniging van 

Revalidatieartsen een centraal budget bij de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten aan te vragen 

voor de ontwikkeling van een krachtig zorgnetwerk neuromusculaire ziekten voor kinderen en volwassenen 

in Nederland. 

 

Het Amalia Kinderziekenhuis wil meebouwen aan en participeren in krachtige zorgnetwerken die het de 

kinderen met een chronische aandoening zoals neuromusculaire aandoeningen mogelijk maken een zo 

normaal mogelijk leven te leiden. Hierbij past het beschikbaar hebben van de juiste expertise op de juiste 

plaats en zorg waar het kan dicht bij huis.   

 

Met collegiale hoogachting, 

 
 

Prof. dr Kees Noordam  

Directeur Radboudumc Amalia kinderziekenhuis 

 

mailto:n.voet@klimmendaal.nl




Adhesieformulier t.b.v. betrokken en samenwerkende organisaties 
 

Initiatief nemende vereniging 

Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 

 

Project 

Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 

 

Contactpersoon 

Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet 

E-mail:  n.voet@klimmendaal.nl 

Telefoonnummer: 0612999723 

 
 

 
Steun door organisatie 
 

Gevraagde  organisatie 

Naam organisatie: polikliek klinische genetica 

 
Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en* 
 
V    verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer 

 

 steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij  
 

 verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar 
 

 verleent geen steun, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders  
Onderbouwing: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

Aanspreekpunt vanuit deze organisatie is: 

Naam: Meyke Schouten 

E-mail: meyke.schouten@radboudumc.nl 

Telefoonnummer: 024-3653678 

 



Adhesieformulier t.b.v. betrokken en samenwerkende organisaties 
 

Initiatief nemende vereniging 

Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 

 

Project 

Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 

 

Contactpersoon 

Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet 

E-mail:  n.voet@klimmendaal.nl 

Telefoonnummer: 0612999723 

 
 

 
Steun door organisatie 
 

Gevraagde  organisatie 

Naam organisatie: KNGF Geleidehonden 

 
Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en* 
 
   verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer 

 

 steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij  
 

 verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar 
 

 verleent geen steun, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders  
Onderbouwing: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

Aanspreekpunt vanuit deze organisatie is: 

Naam: Marlouke Roos  

E-mail:  m.roos@geleidehond.nl 

Telefoonnummer: 0611523233 

 
 



Adhesieformulier t.b.v. betrokken en samenwerkende organisaties 
 

Initiatief nemende vereniging 

Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 

 

Project 

Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 

 

Contactpersoon 

Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet 

E-mail:  n.voet@klimmendaal.nl 

Telefoonnummer: 0612999723 

 
 

 
Steun door organisatie 
 

Gevraagde  organisatie 

Naam organisatie: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie 

 
Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en* 
 

 verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer 
 

 
*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

Aanspreekpunt vanuit deze organisatie is: 

Naam: Marguerite Boersma 

E-mail: m.boersma@nvlf.nl 

Telefoonnummer: 0348-457081 

 
 



Adhesieformulier t.b.v. betrokken en samenwerkende organisaties 
 

Initiatief nemende vereniging 

Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 

 

Project 

Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 

 

Contactpersoon 

Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet 

E-mail:  n.voet@klimmendaal.nl 

Telefoonnummer: 0612999723 

 
 

 
Steun door organisatie 
 

Gevraagde  organisatie 

Naam organisatie: Vereniging Spierziekten Nederland 

 
Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en* 
 
X      verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer 

 

 steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij  
 

 verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar 
 

 verleent geen steun, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders  
Onderbouwing: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

Aanspreekpunt vanuit deze organisatie is: 

Naam: dr. Anja Horemans, hoofd kwaliteit van zorg Spierziekten Nederland 

E-mail: anja.horemans@spierziekten.nl 

Telefoonnummer 035 5480466 

 
 



Adhesieformulier t.b.v. betrokken en samenwerkende organisaties 
 

Initiatief nemende vereniging 

Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 

 

Project 

Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 

 

Contactpersoon 

Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet 

E-mail:  n.voet@klimmendaal.nl 

Telefoonnummer: 0612999723 

 
 

 
Steun door organisatie 
 

Gevraagde  organisatie 

Naam organisatie: Siza 

 
Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en* 
 
X verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer 

 

 steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij  
 

 verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar 
 

 verleent geen steun, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders  
Onderbouwing: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

Aanspreekpunt vanuit deze organisatie is: 

Naam: Stijn Wopereis  

E-mail: stijn.wopereis@siza.nl 

Telefoonnummer 0883781435 

 
 



Adhesieformulier t.b.v. betrokken en samenwerkende organisaties 
 

Initiatief nemende vereniging 

Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 

 

Project 

Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 

 

Contactpersoon 

Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet 

E-mail:  n.voet@klimmendaal.nl 

Telefoonnummer: 0612999723 

 
 

 
Steun door organisatie 
 

Gevraagde  organisatie 

Naam organisatie: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie 

 
Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en* 
 

 verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer 
 

 
*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

Aanspreekpunt vanuit deze organisatie is: 

Naam: Marguerite Boersma 

E-mail: m.boersma@nvlf.nl 

Telefoonnummer: 0348-457081 

 
 



Adhesieformulier t.b.v. betrokken en samenwerkende organisaties 
 
Initiatief nemende vereniging 
Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 
 
Project 
Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 
 
Contactpersoon 
Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet 
E-mail:  n.voet@klimmendaal.nl 
Telefoonnummer: 0612999723 
 
 
 
Steun door organisatie 
 
Gevraagde  organisatie 
Naam organisatie: Nederlandse Vereniging van Diëtisten 
 
Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en* 
 
X verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer 
 

We zijn positief  ten aanzien van het initiatief en willen betrokken worden.  We zien echter graag  
dat in de eerste fase van het onderzoek nader wordt uitgewerkt hoe zo'n op te bouwen 
zorgnetwerk breed gedragen vorm kan krijgen.  
 
Voor patiënten met ALS is een landelijk dekkend netwerk in ontwikkeling via de ALS-
behandelteams.  
Voor andere neuromusculaire aandoeningen/spierziekten bestaat dat nog niet. 
Het is  de vraag of je in één initiatief  alle spierziekten èn kinderen zowel als volwassenen  kunt 
includeren.  
We weten dat voor Spierziekten Nederland het ook belangrijk is dat het zorgnetwerk aanvullend 
is, niet concurrerend en in samenwerking met alle universitaire centra. NVD vindt het belangrijk 
dat de zorgprofessionals in alle lijnen kunnen aansluiten bij het netwerk.  
 

� steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij  
 

� verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar 
 
� verleent geen steun, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders  
Onderbouwing: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

Aanspreekpunt vanuit deze organisatie is: 
Naam: Brigitte Wieman 



E-mail: bwieman@nvdietist.nl 
Telefoonnummer: 030 6346222 

 
 



Adhesieverklaring  

niet-primair betrokken 

partijen 



Adhesieformulier t.b.v. betrokken en samenwerkende organisaties 

Initiatief nemende vereniging 
Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 

Project 
Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 

Contactpersoon 
Naam   : Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet 
E-mail   :  n.voet@klimmendaal.nl 
Telefoonnummer : 0612999723 

Steun door organisatie 

Gevraagde  organisatie 
Naam organisatie:  FSHD St. 

Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen 
en* 

• verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer 

• X steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij  

• verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar 

• verleent geen steun, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders  

Onderbouwing: Stichting FSHD stelt zich tot doel middels het mogelijk maken en steunen 
van onderzoek een oplossing en behandeling voor FSHD dichterbij te brengen. Alle 
onderzoek dat daaraan op enige wijze kan bijdragen juichen wij van harte toe. 

*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

Aanspreekpunt vanuit deze organisatie is: 
Naam   : Annette Menheere 
E-mail   :  Annette@FSHD.nl 
Telefoonnummer : 0610353935 



Adhesieformulier t.b.v. betrokken en samenwerkende organisaties

I nitiati ef nemen d e vere nigi ng
Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen)

Project
Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met een

Contoctpersoon
Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet
E-mail: n.voet@klimmendaal.nl
Te lefoo n n u m mer : 06129997 23

Steun door oradnisatie

Naam organisatie: Stichting ALS Nederland

ls door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en*

! verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer

{ steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij

n verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar

I verleent geen steun, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders
Onderbouwing:
Nadat de diagnose van een spierziekte is gesteld zijn kinderen en volwassenen aangewezen op een
goed zorgnetwerk. Zo ook bij de dodelijke spierziekte ALS. Wij streven niet alleen naar een optimaal
zorgnetwerk voor ALS maar denken dat als we dit spierziekte breed goed oppakken we heel veel van
elkaar kunnen leren en dat het wellicht nog efficidnter kan. Om die reden ondersteunen we het
project ook van harte,

*Groog de formulerlng aqnkruisen die von toepossing is

Aanspreekpunt vanuit deze orgdnisatie is:

Naam: Gorrit-Jan Blonk directeur bestuurder stichting ALS Nederland

E-mail: gj.blonk@als.nl

Telefoonnummer: 0885550333



Adhesieformulier t.b.v. betrokken en samenwerkende organisaties 
 

Initiatief nemende vereniging 

Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 

 

Project 

Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 

 

Contactpersoon 

Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet 

E-mail:  n.voet@klimmendaal.nl 

Telefoonnummer: 0612999723 

 
 

 
Steun door organisatie 
 

Gevraagde  organisatie 

Naam organisatie: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 

 
Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en* 
 

 verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer 
 

X     steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij  
 

 verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar 
 

 verleent geen steun, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders  
Onderbouwing: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

Aanspreekpunt vanuit deze organisatie is:  

Naam: Lizet Aerts (programmamanager Kenniscentrum) 

E-mail: kenniscentrum@nhg.org 

Telefoonnummer 088 5065736 

 
 



Adhesieformulier t.b.v. betrokken en samenwerkende organisaties 
 

Initiatief nemende vereniging 

Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 

 

Project 

Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 

 

Contactpersoon 

Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet 

E-mail:  n.voet@klimmendaal.nl 

Telefoonnummer: 0612999723 

 
 

 
Steun door organisatie 
 

Gevraagde  organisatie 

Naam organisatie: VSCA (Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning) 

 
Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en* 
 

 verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer 
 

x    steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij  
 

 verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar 
 

 verleent geen steun, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders  
Onderbouwing: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

Aanspreekpunt vanuit deze organisatie is: 

Naam: dr. M.A. Gaytant, bestuurslid VSCA 

E-mail: m.a.gaytant@umcutrecht.nl 

Telefoonnummer  088-7558865 

 
 



Adhesieformulier t.b.v. betrokken en samenwerkende organisaties 
 

Initiatief nemende vereniging 

Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 

 

Project 

Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 

 

Contactpersoon 

Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet 

E-mail:  n.voet@klimmendaal.nl 

Telefoonnummer: 0612999723 

 
 

 
Steun door organisatie 
 

Gevraagde  organisatie 

Naam organisatie: UMCU, Centrum voor Thuisbeademing 

 
Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en* 
 

 verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer 
 

x    steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij  
 

 verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar 
 

 verleent geen steun, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders  
Onderbouwing: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

Aanspreekpunt vanuit deze organisatie is: 

Naam: dr. M.A. Gaytant, internist 

E-mail: m.a.gaytant@umcutrecht.nl 

Telefoonnummer  088-7558865 

 
 



Adhesieformulier t.b.v. betrokken en samenwerkende organisaties 
 
Initiatief nemende vereniging 
Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 
 
Project 
Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 
 
Contactpersoon 
Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet 
E-mail:  n.voet@klimmendaal.nl 
Telefoonnummer: 0612999723 
 
 
 
Steun door organisatie 
 
Gevraagde  organisatie 
Naam organisatie: NVAB 
 
Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en* 
 
� verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer 

 
X      steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij  

 
� verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar 
 
� verleent geen steun, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders  
Onderbouwing: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

Aanspreekpunt vanuit deze organisatie is: 
Naam: Prof. dr. C.T.J. Hulshof 
E-mail: c.hulshof@nvab-online.nl 
Telefoonnummer: 030 -2040620 

 
 



Adhesieformulier t.b.v. betrokken en samenwerkende organisaties 
 

Initiatief nemende vereniging 

Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 

 

Project 

Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 

 

Contactpersoon 

Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet 

E-mail:  n.voet@klimmendaal.nl 

Telefoonnummer: 0612999723 

 
 

 
Steun door organisatie 
 

Gevraagde  organisatie 

Naam organisatie: Fonds Gehandicaptensport 

 
Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en* 
 

 verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer 
 

x steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij  
 

 verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar 
 

 verleent geen steun, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders  
Onderbouwing: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

Aanspreekpunt vanuit deze organisatie is: 

Naam: Karin de Graaf  

E-mail: karin@fondsgehandicaptensport.nl 

Telefoonnummer: 06 – 228 728 10 

 
 



Adhesieformulier t.b.v. betrokken en samenwerkende organisaties 
 

Initiatief nemende vereniging 

Naam: VRA (De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) 

 

Project 

Titel: Zorgnetwerk voor kinderen en volwassenen met een spierziekte 

 

Contactpersoon 

Naam: Mw. Dr. N. (Nicole) B.M. Voet 

E-mail:  n.voet@klimmendaal.nl 

Telefoonnummer: 0612999723 

 
 

 
Steun door organisatie 
 

Gevraagde  organisatie 

Naam organisatie: Prinses Beatrix Spierfonds 

 
Is door de initiatiefnemer(s) gevraagd om bovenstaande SKMS-projectaanvraag te steunen en* 
 

 

 verleent steun en wil betrokken zijn bij de projectaanvraag en -uitvoer 
 

X     steunt de SKMS-projectaanvraag, maar is niet een primair betrokken partij  
 

 verleent geen steun, maar heeft ook geen bezwaar 
 

 verleent geen steun, want heeft bezwaar tegen methodologie/eindproduct/anders  
Onderbouwing: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Graag de formulering aankruisen die van toepassing is 

 

Aanspreekpunt vanuit deze organisatie is: 

Naam: Ellen Sterrenburg 

E-mail:  e.sterrenburg@spierfonds.nl 

Telefoonnummer: 070-3029718 

 
 



Onderbouwing begroting 
Projectnummer : volgt

Titel project: landelijk zorgnetwerk spierziekten

Let op: op het tabblad toelichting vindt u van alle posten de omschrijving en regels zoals vastgesteld in Kaderbrief 5.1

Vacatiegelden vergaderingen aantal 

vergaderingen 

aantal personen tarief per 

vergadering

bedrag

vacatiegelden projectleden

medisch specialisten 

5 8 € 420,00 € 16.800,00 projectteam SMA en FSHD, (kinder)revalidatiearts en (kinder)neuroloog. Per vergadering twee uur vergadering en een uur voorbereiding

vacatiegelden projectleden

medisch specialisten 

2 2 € 420,00 € 1.680,00 lid spierziektencentrum Nederland, projectlid VRA NMA werkgroep. Per vergadering twee uur vergadering en een uur voorbereiding

vacatiegelden projectleden  

niet-medisch specialisten 

5 4 € 210,00 € 4.200,00 projectteam SMA en FSHD, paramedici. Per vergadering twee uur vergadering en een uur voorbereiding

vacatiegelden projectleden  

niet-medisch specialisten 
2 3 € 210,00 € 1.260,00 projectlid spierziekten Nederland, KNGF en ergotherapie Nederland. Per vergadering twee uur vergadering en een uur voorbereiding

Totaal vacatiegelden € 22.680,00

Medewerkers in loondienst

(functie)

bruto maand 

salaris 

deeltijdfactor*

te declareren per 

jaar (incl. opslag 

percentage)

Looptijd project in 

jaren

% te besteden 

tijd aan dit 

project

Salaris t.l.v. project

€ 0 -                                           

€ 0 -                                           

€ 0 -                                           

€ 0 -                                           

Totaal medewerkers in loondienst € 0,00

Medewerkers in loondienst

(functie)

bruto maand 

salaris*

te declareren per 

jaar (incl. opslag 

percentage)

te declareren 

bedrag per uur

te besteden 

uren aan dit 

project

Salaris t.l.v. project

W. Hoek-Scholten € 6.867 € 164.808 98,10€                   5 490,50                                     ondersteuning van indiening aanvraag, contacten projectleider gedurende het project, financiele afhandeling en verantwoording

C. Ottevanger € 4.994 € 119.856 71,34€                   50 3.567,14                                  

A. van Ogtrop € 3.917 € 94.008 55,96€                   30 1.678,71                                  

€ 0 -€                       -                                           

€ 0 -€                       -                                           

Totaal medewerkers in loondienst € 5.736,36

** aantal uren waarmee u per jaar rekent 1680

Kosten extern personeel BTW 21% bedrag *

Projectleider locatie 1*          41.000,00 gebaseerd op salarisschaal 10 max € 4615 per maand per 1-8-2020 gezamenlijk 0,4  FTE  gedurende het project (uitgaande van brutoloon en werkgeverslasten)
Projectleider locatie 2*          41.000,00 gebaseerd op salarisschaal 10 max € 4615 per maand per 1-8-2020 
Secretariele ondersteuning*          27.000,00 gebaseerd op salarisschaal 5 max € 2839 per maand per 1-8-2020 0,25 FTE  gedurende het project (uitgaande van brutoloon en werkgeverslasten)
Adviseur KIMS          35.650,00 310 uur ondersteuning, verdeeld over 3 jaar, a 115 euro per uur

                       -   

Totaal kosten extern personeel € 144.650,00

* zie tabblad extern personeel

Vergaderkosten facilitair aantal 

vergaderingen 

bedrag *

Huur vergaderzaal 7            1.602,30 € 114,45 per uur inclusief koffie en thee 7 vergaderingen a 2 uur

                       -   

                       -   

                       -   

Totaal vergaderkosten € 1.602,30

Apparatuurkosten/ICT BTW bedrag *

                       -   

                       -   

                       -   

                       -   

                       -   

Totaal apparatuur/ICT kosten

Implementatie kosten BTW bedrag *

Huur zaal tbv symposium € 43,20 523,20 € 120 per uur inclusief koffie en thee
€ 0,00 0,00

0,00

Totaal implementatiekosten € 523,20

Overige kosten* BTW bedrag *

Reiskosten € 0,00  €        2.100,00 € 30 pp, max 0.19 p km

Aanpassingen aan websites € 867,77  €        5.000,00 

Onvoorzien  €      17.500,00 

 €                    -   

 €                    -   

Totaal overige kosten € 24.600,00

Totale kosten (incl. btw)

Baten

Externe gelden BTW bedrag *

0,00

0,00

0,00

Totaal baten € 0,00

Totaal gevraagde bedrag (incl. BTW)

* indien BTW van toepassing is: bedragen inclusief BTW opnemen. 

Personele kosten
NB. Zie tabblad toelichting over de mogelijke manieren van declareren van personele kosten. 

Materiële kosten

tarief incl. BTW

€ 228,90

excl. BTW

€ 199.791,86

€ 199.791,86

€ 0,00

excl. BTW

€ 2.100,00

€ 4.132,23

excl. BTW

€ 480,00

€ 35.650,00

excl. BTW

* vul hier het brutosalaris in dat u per maand ontvangt

€ 41.000,00

excl. BTW

* vul hier het brutosalaris in 

€ 27.000,00

€ 41.000,00



Diagnose Kinderen 
 

Volwassenen Vergaderfrequentie 

FSHD Projectteam vanuit 
expertisecentrum FSHD (4 leden): 
Kinderrevalidatiearts 
(en kinderneuroloog), 
paramedicus, projectleider 1  
 

Projectteam vanuit 
expertisecentrum FSHD (4 leden): 
Revalidatiearts (en neuroloog), 
paramedicus, projectleider 1   

6 maal 

SMA Projectteam vanuit 
expertisecentrum SMA (4 leden):  
kinderrevalidatiearts 
(en neuroloog), paramedicus, 
projectleider 2 
 

Projectteam vanuit expertise 
centrum SMA (4 leden): 
(revalidatiearts (en neuroloog), 
paramedicus, 
projectleider 2  
 

6 maal 

Spierziekten Centrum 
Nederland 
 

Gemandateerd projectlid vanuit Spierziekten Centrum Nederland 
 

2 maal 

Patiëntenverenigingen 
 

Projectlid vanuit Spierziekten Nederland  
 

2 maal 

2e lijn 
 

Gemandateerd projectlid vanuit de VRA werkgroep neuromusculaire 
aandoeningen 
 

2 maal 

KNGF 
 

Projectlid voor 2e en 1e lijn 
 

2 maal 

Ergotherapie 
Nederland 
 

Projectlid voor 2e en 1e lijn 
 

2 maal 

ALS (zorgnetwerk) Projectlid 
 

2 maal 

Duchenne (netwerk) 
 

Adviseur  Op aanvraag 

 



Projectteam FSHD en SMA vergadert 5 maal, daarnaast worden reguliere, bestaande vergaderingen gebruikt. Daarnaast zijn er 2 vergaderingen waarbij een 

projectlid van Spierziekten Centrum Nederland,  2e lijn (VRA NMA werkgroep), KNGF, ergotherapie Nederland en een adviseur vanuit het ALS zorgnetwerk 

aansluiten.  
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