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Artikel 1 Huishoudelijk Reglement Neuronet
1. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 14 lid 1 van de statuten van Stichting
Neuronet (Neuronet).
2. Indien bepalingen in het Huishoudelijk Reglement strijdig zijn met de statuten, gaan de statuten
boven de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement.
3. In dit Huishoudelijk Reglement wordt beschreven wat er van de deelnemers verwacht wordt,
waar men aan moet voldoen en op welke wijze deelgenomen kan worden.
4. In het reglement worden de definities uit de statuten gehanteerd. In aanvulling daarop gelden de
volgende definities:
a. Deelnemers: Als deelnemers kunnen worden toegelaten de fysiotherapeuten,
ergotherapeuten en logopedisten die voldoen aan de criteria genoemd in artikel 5 van
dit reglement.
b. Deelnemerslijst: de meest recente lijst van de deelnemers van NeuroNet waarin zijn
opgenomen: de NAW gegevens van de praktijken, de E-mailadressen en
portfoliogegevens van de therapeut, de URL van de praktijkwebsite en de
contactgegevens voor de patiënten geregistreerd. Deze informatie wordt gepubliceerd
op de website van NeuroNet.
Artikel 2 Doelstelling NeuroNet
1. De doelstelling van NeuroNet is overeenkomstig het bepaalde in de statuten het bevorderen en
stimuleren van multidisciplinaire, kwalitatief goed afgestemde, Evidence Based Practise (EBP)
zorg voor eerstelijns patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de regio. De Stichting
Neuronet realiseert dit doel door vindbaarheid van haar deelnemers te vergroten, een optimale
doorstroom van patiënten tussen de eerste en tweedelijns zorgverleners te stimuleren, kennis en
kunde binnen Stichting Neuronet te delen en inhoudelijke en logistieke behandelafspraken
binnen de NAH zorgketen te maken.
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2. Stichting Neuronet streeft ernaar om binnen de regio’s Den Haag, Leiden, Delft, Zoetermeer en
Gouda een regionaal netwerk op te zetten in lijn met bovenvermelde doelstelling.

Artikel 3 Deelnemers
Iedere deelnemer aan het NeuroNet wordt geacht de statuten en het Huishoudelijk Reglement te
kennen en na te leven. De deelnemers die in strijd met de statuten of deze reglementen handelen of
zich misdragen in de zin van de statuten en reglementen van NeuroNet, kunnen door het Bestuur
voor een bepaalde tijd van maximaal een jaar worden geschorst. Bij herintreden bij NeuroNet
worden zij opnieuw getoetst aan de hand van de kwaliteitscriteria.
Artikel 4 Procedure van aanmelding en toelating
1. Deelnemers melden zich aan via het aanmeldformulier dat gepubliceerd is op de website. De
deelnemer schrijft zich in door het aanmeldformulier te downloaden, in te vullen, te tekenen, te
scannen en per email te zenden naar NeuroNet. Van deze aanmelding ontvangt de aanvrager
binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging. Elke aanmelding wordt individueel getoetst op de
vastgestelde kwaliteitscriteria door de desbetreffende paramedische discipline (fysiotherapie,
ergotherapie en logopedie). Na ontvangst van de aanmelding zal binnen 4 weken de beslissing
omtrent de toelating gecommuniceerd worden.
2. Het Bestuur behoudt zich voor om individuele aanmeldingen, welke afwijken van de gestelde
kwaliteitscriteria, toe te laten tot het netwerk. Hiervoor vindt een portfolio toetsing plaats
waarin duidelijk naar voren komt dat bekwaamheid voor het behandelen van mensen met Niet
Aangeboren Hersenletsel via andere wegen dan de gestelde kwaliteitscriteria is verworven.
Artikel 5 Kwaliteitseisen
1. Fysiotherapie
De vastgestelde kwaliteitscriteria voor de deelnemende fysiotherapeuten zijn:
a. één (of meer) van onderstaande relevante scholing gevolgd te hebben op het gebied van
NAH;
i. Iton: Neurorevalidatie deel 1 en 2
ii. Iton: Neurorevalidatie in de 1e lijn
iii. NPI: Neurorevalidatie/CVA
iv. Frans vd Brugge: Neurorevalidatie bij CNA
v. of andere scholing/ ervaring aan de hand van een portfoliotoets
b. Werkzaam in de regio waar NeuroNet actief is (Delft, Den Haag, Zoetermeer, Gouda,
Leiden);
c. Deelnemers behandelen minstens 5 cliënten met NAH op jaarbasis;
d. Deelnemers werken volgens de meest recente richtlijnen van de beroepsvereniging;
e. Deelnemers houden zich aan werkafspraken rondom verwijzen, klinimetrie en
overdrachten;
f. Deelnemers zijn actief betrokken binnen het netwerk (casuïstiek voorbereiden, expertise
delen, etc.);
g. Deelnemers zijn bereid opgedane expertise te delen met de deelnemers van het
netwerk;
h. Deelnemers zijn aanwezig bij 75% van de netwerkbijeenkomsten per jaar;
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i.
j.

Deelnemers voldoen de jaarlijkse deelnemersbijdrage voor deelname aan NeuroNet;
Praktijken waar de deelnemers werkzaam zijn, zijn toegankelijk voor minder valide
patiënten;
k. Praktijken waar de deelnemers werkzaam zijn, zijn zodanig ingericht dat zij
oefentherapie kunnen aanbieden;
l. Praktijken waar de deelnemers werkzaam zijn bieden de mogelijkheid voor behandeling
aan huis.
2. Ergotherapie
De vastgestelde kwaliteitscriteria voor de deelnemende ergotherapeuten zijn:
a. één (of meer) van onderstaande relevante scholing gevolgd te hebben op het gebied van
NAH
i. Iton – neurorevalidatie (Ben van Cranenburg)
ii. Hersenwerk – cognitieve revalidatie
iii. Sensorische integratie (asitt protocol)
iv. MS netwerk scholing
v. AMPS ( Assessment of Motor and Process Skills)
vi. PRPP Assessment ( Perceive Recall Plan Perform)
b. Werkzaam in de regio waar NeuroNet actief is Werkzaam in de regio waar NeuroNet
actief is (Delft, Den Haag, Zoetermeer, Gouda, Leiden);
c. Deelnemers behandelen minstens 5 cliënten met NAH op jaarbasis;
d. Deelnemers werken volgens de meest recente richtlijnen;
e. Deelnemers houden zich aan werkafspraken rondom verwijzen, klinimetrie en
overdrachten;
f. Deelnemers zijn actief betrokken binnen het netwerk (casuïstiek voorbereiden, expertise
delen, etc.);
g. Deelnemers zijn bereid opgedane expertise te delen met de deelnemers van het
netwerk;
h. Deelnemers zijn aanwezig bij 75% van de netwerkbijeenkomsten per jaar ;
i. Deelnemers voldoen de jaarlijkse deelnemersbijdrage voor deelname aan NeuroNet;
j. Praktijken waar de deelnemers werkzaam zijn, zijn toegankelijk voor minder valide
patiënten;
k. Praktijken waar de deelnemers werkzaam zijn bieden de mogelijkheid voor behandeling
aan huis.
3. Logopedie
Deelnemende logopedisten welke zich aanmelden worden getoetst aan de volgende
kwaliteitseisen:
a. Deelnemers hebben aantoonbare en relevante (na)scholing op het gebied van NAH van
minimaal 16 uur per cursus;
b. Werkzaam in de regio waar NeuroNet actief is (Delft, Den Haag, Zoetermeer, Gouda,
Leiden);
c. Minimaal 1 jaar werkzaam in de eerste lijn, verpleeghuis en/of ziekenhuis;
d. Minimaal 1 jaar werkend met NAH patiënten;
e. Minimaal 2 momenten per week beschikbaar voor de behandeling van NAH patiënten;
f. Deelnemers volgens de meest recente richtlijnen;
g. Deelnemers houden zich aan werkafspraken rondom verwijzen, klinimetrie en
overdrachten;
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h. Deelnemers zijn actief betrokken binnen het netwerk (casuïstiek voorbereiden, expertise
delen, etc.);
i. Deelnemers zijn bereid opgedane expertise te delen met de deelnemers van het
netwerk;
j. Deelnemers zijn aanwezig bij 75% van de netwerkbijeenkomsten per jaar ;
k. Deelnemers voldoen de jaarlijkse deelnemersbijdrage voor deelname aan NEURONET;
l. Praktijken waar de deelnemers werkzaam zijn, zijn toegankelijk voor minder valide
patiënten;
m. Praktijken waar de deelnemers werkzaam zijn bieden de mogelijkheid voor behandeling
aan huis.
Artikel 6 Toetreding bij oprichting
Voor de oprichtingsfase van NeuroNet wordt een coulance-regeling gehanteerd voor de al
deelnemende fysiotherapeuten die voor 1 oktober 2019 zijn aangemeld en nog niet aan de in artikel
3 genoemde kwaliteitscriteria voldoen. Bij in werking treden van dit huishoudelijk regelement
worden zij in de gelegenheid gesteld om binnen een periode van 12 maanden de gevraagde scholing
te gaan volgen en bewijs van de afgelegde scholing aan het Bestuur voor te leggen. Indien hieraan
niet voldaan wordt is verdere deelname aan het NeuroNet ontzegt tot het moment dat zij alsnog aan
de gestelde eisen van artikel 5 voldoen.
Artikel 7 Beëindiging van deelname
Beëindiging van deelname dient tenminste 6 weken voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk
aan het Bestuur te worden door gegeven. Deelnemer ontvangt een bevestiging van de uitschrijving.
Artikel 8 Verzamelen van gegevens
1. De doelstelling voor het verzamelen van de gegevens is om binnen het netwerk kennis en kunde
te delen ten behoeve van het optimaliseren van de patiëntenzorg in de keten, zie ook artikel 2
van dit reglement. Daarnaast worden contactgegevens verzameld om patiënten en verwijzers te
informeren over welke therapeuten expertise hebben op het gebied van NAH.
2. De verwerking van persoonsgegevens vindt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze plaats en
voldoet aan de eisen die uit de wet en regelgeving voortvloeien. Dit staat nader uitgewerkt in de
Privacy verklaring van Neuronet.
3. Gegevens ten behoeve van Deelnemerslijst
In het belang van vindbaarheid voor patiënten en verwijzers staan de deelnemers toe dat de
informatie gepubliceerd op de website met patiënten en verwijzers gedeeld kan en mag worden
(printversie overzicht deelnemers en deelnemende praktijken). De volgende informatie wordt
gepubliceerd.






Voor- en achternaam van de deelnemer;
Naam van praktijk waar de deelnemer werkzaam is;
Contactgegevens van de praktijk waar de deelnemer werkzaam is;
Websitegegevens van de praktijk waar de deelnemer werkzaam is;
Relevante opleidingsgegevens (gerelateerd aan de kwaliteitseisen)
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4. Gegevensverzameling tbv doelstelling Neuronet
De volgende gegevens zijn noodzakelijk om de doelstelling van Neuronet te kunnen realiseren:











Voor- en achternaam van de deelnemer;
Kwaliteitsregisternummer van de verschillende disciplines ;
Telefoonnummer van de deelnemer;
Emailadres van de deelnemer;
Naam van praktijk waar de deelnemer werkzaam is;
Contactgegevens van de praktijk waar de deelnemer werkzaam is;
Websitegegevens van de praktijk waar de deelnemer werkzaam is;
Relevante opleidingsgegevens (gerelateerd aan de kwaliteitseisen);
Relevante praktijkervaring (gerelateerd aan de kwaliteitseisen);
Data omtrent aanwezigheid bij bijeenkomsten (gerelateerd aan de kwaliteitseisen);

Artikel 9 Aanleveren en wijzigingen van gegevens
1. NeuroNet publiceert de desbetreffende gegevens van een deelnemer op de Deelnemerslijst.
Publicatie van de gegevens vloeit voort uit de inschrijving en komt overeen met de doelstelling van
stichting NeuroNet.
2. Wijzigingen in de praktijkgegevens dienen per ommegaande schriftelijk dan wel digitaal aan het
Bestuur te worden doorgegeven.
Artikel 10 Toegang tot deelnemerslijst
1. De deelnemers verkrijgen toegang tot het gepubliceerde gedeelte van de deelnemerslijst.
2. De deelnemers geven het Bestuur toestemming om de gepubliceerde deelnemerslijst
beschikbaar te stellen aan andere samenwerkingsverbanden met als doel om de deelnemers van
Neuronet onder de aandacht te brengen van andere zorgverleners.
Artikel 11 Deelnemersbijdrage
1. De deelnemers van NeuroNet verplichten zich om de deelnemersbijdrage te betalen. De hoogte
van de bijdrage wordt door het bestuur vastgesteld en jaarlijks geïndexeerd. Het bestuur van
NeuroNet kan de jaarlijkse bijdrage wijzigen, mits Basalt hier toestemming voor geeft. De
deelnemers worden hierover schriftelijk geïnformeerd. Betaling van de deelnemersbijdrage vindt
plaats binnen 14 dagen na verzending van de contributienota en dient volledig overgemaakt te
worden.
2. Indien niet binnen 14 dagen na ontvangst van de contributienota de deelnemersbijdrage is
overgemaakt volgt een herinneringsnota die wederom binnen 14 dient overgemaakt te worden.
De herinneringsnota wordt zonder extra kosten voor administratieve lasten opgesteld.
3. Nadat de termijn in lid 2 verstreken is zal de deelnemer van de gepubliceerde deelnemerslijst
worden verwijderd en zal worden nagegaan of verdere aansluiting aan NeuroNet nog gewenst is.
Dit leidt mogelijk tot beëindiging van deelname aan NeuroNet.
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Artikel 12 Commissie en werkgroepen
1. Het Bestuur van de stichting NeuroNet kan voor bepaalde activiteiten een commissie in het leven
roepen.
2. De commissie krijgt een duidelijke taakomschrijving met de daarbij benodigde bevoegdheden
mee.
3. De voorzitter van de commissie legt verantwoording af aan het Bestuur.
Artikel 13 Governance
1. Conform het bepaalde in de statuten heeft de Stichting Neuronet een Bestuur. Dit Bestuur is
verantwoordelijk voor het gehele werkgebied van Stichting NeuroNet. Het bestuur wordt
gevormd door een afvaardiging van de verschillende disciplines en regio’s.
Zij bepaalt in grote lijnen het beleid en zet dit uit naar de verschillende regio’s waar Neuronet
activiteiten ontwikkeld.
2. Stichting Neuronet heeft per regio één regiostuurgroep. Deze regiostuurgroepen worden
gevormd door een afvaardiging van alle deelnemende disciplines. De regiostuurgroep voert het
beleid, gevormd door het Bestuur, lokaal uit. Lokale werkafspraken vallen onder de
verantwoordelijkheid van de regiostuurgroep. De Regiostuurgroep kan hier zelfstandig besluiten
innemen, zolang deze niet in strijd zijn met de statuten en/of het huishoudelijk regelement van
NeuroNet.
3. Per regio is sprake van één werkgroep per discipline. Hierin nemen deel in elk geval een lid van
de regiostuurgroep van de desbetreffende discipline en deze wordt aangevuld met andere
deelnemers vanuit NeuroNet, met als doel om lokaal de kwaliteitsbelangen van NeuroNet na te
streven, de toetsingsprocedure om toegelaten te worden tot NeuroNet uit te voeren en het
bepalen van inhoudelijke invulling van het regionale scholingsprogramma en de
netwerkbijeenkomsten.
Artikel 14 Geschillen
Indien een deelnemer een klacht of bezwaar heeft over de uitvoering van dit reglement of besluiten
die worden genomen ingevolge de statuten of het reglement, legt hij dit schriftelijk en met redenen
omkleed aan de voorzitter van het Bestuur voor. Deelnemer en voorzitter zullen in goed overleg
gezamenlijk naar een oplossing zoeken. Indien zij niet tot een oplossing kunnen komen, zal een voor
beiden acceptabele onafhankelijke derde worden ingeschakeld om tot een definitief oordeel te
komen.
Artikel 17 Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
Het Bestuur kan ingevolge artikel 14 lid 3 van de statuten wijzigingsvoorstellen voor het huishoudelijk
reglement doen indien zij dat nodig acht. Wijzigingen kunnen enkel met algemene stemmen in een
vergadering waarin alle leden van het Bestuur van Neuronet vertegenwoordigd zijn worden
genomen met schriftelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur van Basalt.
Artikel 18 Slotartikel
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur voor zover de statuten dit
toelaten.
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