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Lerende netwerken waarin SVRZ participeert 

Inleiding 

SVRZ werkt samen met een groot aantal samenwerkingspartners. We zijn continu alert 

op de omgeving en de verbinding hiermee. We leveren een relevante bijdrage aan de 

samenwerkingsverbanden en brengen vanzelfsprekend onze expertise in. SVRZ doet dit 

om de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen te waarborgen en continu te leren 

en te verbeteren. In de notitie ‘Dialoog met belanghebbenden’ van SVRZ staat 

beschreven op welke wijze we invulling geven aan deze relatie met interne en externe 

belanghebbenden. In ons jaarverslag beschrijven we ieder jaar, op welke wijze we 

daaraan invulling hebben gegeven. Elk van de samenwerkingsverbanden richt zich op 

verschillende inhoudelijke thema’s. SVRZ kiest er bewust voor, om niet in één lerend 

netwerk alle onderwerpen met elkaar af te stemmen, maar in verschillende lerende 

netwerken te participeren. Daarmee kunnen we de thema’s verdiepend verkennen. Dat 

geeft ons betere mogelijkheden om als organisatie op al die verschillende terreinen op 

basis van specialistische kennis, onze mensen te informeren en gelegenheid te geven om 

continu te blijven leren en verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld door onze mensen de 

kans te geven deel te nemen aan symposia en congressen en door deze zelf te 

organiseren en door onze zorgconcepten en werkprocessen telkens te verrijken met 

nieuwe kennis en inzichten. Vanzelfsprekend zijn veel van de medewerkers die werkzaam 

zijn binnen SVRZ ook verbonden aan professionele netwerken op basis van hun discipline 

of specialisatie en delen zij de kennis en inzichten vanuit deze netwerken ook met 
collega’s en in de overlegstructuur binnen onze organisatie.  

Lerende netwerken 

De terreinen waarin SVRZ participeert in lerende netwerken, laten zich grofweg indelen 

als volgt: 

- Ketenzorg 

- Onderwijs en Wetenschap 

- Doelgroepspecifieke samenwerking 

 

 

Ketenzorg 

Ten aanzien van Ketenzorg participeert SVRZ binnen Zeeland in Zeeuwse Zorgschakels. 

Zeeuwse Zorgschakels is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor goede 

samenhangende ketenzorg op het terrein van dementie, palliatieve zorg, CVA en niet-

aangeboren hersenletsel en transmurale ouderenzorg. De bestuurder van SVRZ is lid van 

het Dagelijks Bestuur van de Stichting. De stichting wordt gedragen door nagenoeg alle 

zorgaanbieders in Zeeland, de beide ziekenhuizen en huisartsen. 

 

Binnen de stichting zijn ondergebracht: 

 Het netwerk palliatieve zorg (Zeeuws breed) 

 Het  netwerk hersenletsel (CVA en NAH)  (Zeeuws breed) 

 De ketenzorgprogramma's voor dementie van Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en 

de Oosterschelderegio 

 Casemanagement dementie: vanuit de stichting ondersteunen en begeleiden 

casemanagers in nauwe samenwerking met huisartsen mensen met (een 
vermoeden van) een diagnose dementie. 

Naast deze netwerken en ketens ondersteunt en (bege)leidt Zeeuwse Zorgschakels 

verschillende samenwerkingsprojecten en wetenschappelijke onderzoeken. Zowel de 

ketenzorgprogramma’s als de projecten en onderzoeken leveren nieuwe inzichten op die 

https://www.svrz.nl/download/file:174-voorstel-dialoog-met-belanghebbenden-versie-maart-2016-term-klaverblad-gewijzigd


 

BS.17.742 

vervolgens leiden tot verbetering van de samenwerkingsafspraken binnen de keten in 

Zeeland. Daarmee wordt de zorg aan cliënten van de verschillende doelgroepen waar de 
Stichting zich op richt, continu verbeterd. 

 

Onderwijs en Wetenschap 

UKON 

SVRZ is aangesloten bij het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen). 

Hiermee wordt een relatie gelegd tussen relevant wetenschappelijk onderzoek en de 

(zorg-) praktijk bij SVRZ. Het UKON-netwerk is een samenwerking tussen de 

afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/Ouderengeneeskunde van het Radboudumc en 

15 zorgorganisaties. Het doel van het UKON is het verbeteren van de kwaliteit van leven 

van én de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, die intensieve 

zorg en begeleiding nodig hebben, thuis of in een beschermde woonvorm. De visie van 

het UKON is gericht op zowel de specialisatie als de vermaatschappelijking van de zorg 

en behandeling. 

 

ViaZorg 

SVRZ is aangesloten bij arbeidsmarktorganisatie ViaZorg en maakt deel uit van de Fluenz 

Adviesraad.  De FluenZ adviesraad fungeert als platform van leerbedrijven en zorg- en 

zorg gerelateerde welzijnsopleidingen op strategisch niveau. In de adviesraad zijn alle 

branches van zorg en welzijn, zorgopleidingen en het kenniscentrum SBB 

vertegenwoordigd. Het doel van het coördinatiepunt is om verbeteringen in de 

aansluiting tussen onderwijs en praktijkveld te realiseren. Daarnaast om alle studenten 

verpleging en verzorging van MBO en HBO opleidingen in Zeeland een stageplaats te 

garanderen, waar mogelijk binnen Zeeland.  

 

Als onderdeel van Viazorg is SVRZ een van de voortrekkers in de ontwikkeling van 

initiatieven, samen met andere deelnemende zorgorganisaties en het onderwijsveld 

(MBO en HBO), gericht op het aanpakken van de arbeidsmarktproblematiek.  

 

Doelgroepspecifieke samenwerking 

Jonge mensen met Dementie  

Op landelijk niveau zijn we verbonden aan het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd. 

Het Kenniscentrum zet zich in om de zorg en ondersteuning aan jonge mensen met 

dementie en hun familie te verbeteren, door ontwikkeling van zorgprogramma’s, 

wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling. 

 

Huntington 

SVRZ werkt samen met De Riethorst Stromenland om de zorg, ondersteuning en 

behandeling aan mensen met de ziekte van Huntington in Zeeland te verbeteren. 

Verschillende behandelaren van SVRZ zijn geschoold in De Kloosterhoeve. SVRZ sluit zich 

aan bij het Huntington Netwerk Nederland. Huntington Netwerk Nederland is een 

samenwerkingsverband waarin de autonome posities van zorgorganisaties worden 

erkend en positief aansluiten bij de ontwikkelingen die individuele organisaties bereiken 

voor de zorg voor Huntingtonfamilies. Het Netwerk volgt op inhoudelijk niveau welke 

ontwikkelingen er voor goede ketenzorg nodig zijn en wat er nodig is om deze 

ontwikkelingen te realiseren en wie daarin de leiding zou kunnen nemen. 


