
Uitnodiging multidisciplinaire ketenbijeenkomst Neurologie (CVA)

Beste collega’s, 

Bij deze nodig ik jullie van harte uit voor de multidisciplinaire ketenbijeenkomst 
neurologie (CVA) op woensdag 16 oktober 2019. 

Programma Ketenbijeenkomst Neurologie (CVA) 
Woensdag 16 oktober 2019

Tijd Onderwerp Spreker

16.30-16.40 uur Inloop (Eudokiazaal: N1.030) Allen

16.40-16.45 uur Welkom Sabine van Oostveen-
Verkaik, Fysiotherapeut 
IJsselland Ziekenhuis

16.45-17.45 uur Veranderingen in de acute opvang 
bij het herseninfarct in het 
ziekenhuis.

B.J.M. van Moll, 

Neuroloog IJsselland 
Ziekenhuis

17.45-18.15 uur Kaders en wetgeving 
nazorgpakketten

Natasja van der Winden, 
transferverpleegkundige 
IJsselland Ziekenhuis

18.15-19.00 uur Soep + broodje Allen

19.00-19.45 uur Help, ik kom niet verder! Over 
psychosociale en andere 
beïnvloedende factoren.

C. van Dijk-Koot, 

revalidatie-arts Rijndam

19.45-20.15 uur Sportief Capelle; wie, wat, hoe weer 
terug naar regulier bewegen

Rens Veerman, 

Sport en 
beweegmakelaar, 
Sportief Capelle

20.15-20.45 uur 1e lijns CVA-netwerk Rotterdam – 
Samenwerking en Samenhang

Cor Sier, 

voorzitter 1e lijns CVA 
netwerk Rotterdam

20.45-21.00 uur Afronding Sabine van Oostveen-
Verkaik, Fysiotherapeut 
IJsselland Ziekenhuis
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Een interessant programma, samengesteld vanuit de behoefte die jullie per mail 
hebben laten weten.
Graag hoor ik uiterlijk maandag 7 oktober per mail (sverkaik@ysl.nl) of jullie 
aanwezig zijn. 
Het is nog steeds wenselijk om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in wie-wat-waar
in de 1e lijn, dus vraag gerust je (multidisciplinaire) collega mee. 
Gezien het volle programma, graag op tijd aanwezig zijn. 
Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. 

Locatie: 
IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 
22906 ZC Capelle a/d IJssel
Eudokiazaal: N1.030

Op het IJsselland terrein is er sprake van betaald parkeren. 
Een alternatief voor gratis parkeren is het parkeerterrein bij de kruising van de 
Leningradweg en Sjanghailaan, bij Sporthal Alexanderhal. Vanaf daar is het nog 
5-10 minuten lopen naar het ziekenhuis. 

Hopende jullie bij deze voldoende te hebben geïnformeerd en hopelijk allemaal 
tot ziens op woensdag 16 oktober 2019. 

Bij vragen kunnen jullie me mailen (sverkaik@ysl.nl).

Met vriendelijke groeten, 

Sabine van Oostveen-Verkaik

Fysiotherapeute IJsselland Ziekenhuis
Aanwezig: dinsdag t/m donderdag 8.00-16.30 uur
Afwezig: maandag en vrijdag
Telefoonnummer: 010-2585155
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