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Overzicht vormen revalidatiebehandeling Ketenzorg CVA regio Helmond      
 

 Geriatrische Revalidatie 
Zorg CVA (GRZ CVA) 

Medisch Specialistische  
Revalidatie CVA  (MSR CVA) 

Multidisciplinaire eerste lijn  
Revalidatie CVA 

1e lijns paramedische  
behandeling CVA 

Definitie/ 
visie 

GRZ omvat integrale  
en multidisciplinaire 
revalidatiezorg zoals 
specialisten Ouderen-
geneeskunde die plegen te 
bieden in verband met 
kwetsbaarheid, complexe 
multimorbiditeit en afgenomen 
leer- en trainbaarheid, gericht op 
het dusdanig verminderen van 
de functionele beperkingen van 
de verzekerde na een 
doorgemaakt CVA, zodat 
terugkeer naar de thuissituatie / 
verzorgingshuis mogelijk is. 

MSR richt zich op herstel of 
verbetering van mogelijkheden van 
mensen met blijvend lichamelijk 
letsel of een functionele beperking. 
Deze vorm van revalidatie betreft 
complexe problematiek als gevolg 
van ziekte, ongeval of een 
aangeboren aandoening. 
 
 

Aanbod van gecoördineerde 
multidisciplinaire behandeling in 
de thuissituatie, met als doel dat 
de cliënt zo lang mogelijk vitaal in 
de eigen woonomgeving kan 
blijven wonen. 
 
 

De behandeling vindt plaats 
bij de cliënt in de buurt of 
thuis. 
De behandeling is afgestemd 
op de thuissituatie. 
Er is direct contact met de 
mantelzorgers, waardoor zij 
betrokken worden bij de 
behandeling en instructie 
krijgen. 
Er is zonodig multidisciplinair 
overleg onder voorzitterschap 
van de huisarts.  
N.B.: er is een overzicht van 
behandelaars met specifieke 
expertise in het behandelen 
van CVA. 

Doelgroep Kwetsbare ouderen met een 
uitgebreide comorbiditeit, 
afgenomen leer- en 
trainbaarheid  (wel 
instrueerbaar) na een 
doorgemaakt CVA. 
 
Jongeren met een CVA, die 
voldoen aan bovenstaande 
criteria en niet passen binnen 
Libra Revalidatie, locatie  

 De doorgaans  wat jongere 
CVA-patiënt (globaal tot 70 
jaar) of de oudere 
(maatschappelijk) zeer actieve 
patiënt met relatief weinig 
comorbiditeit. 

 Voldoende belastbaarheid en 
leerbaarheid/trainbaarheid om 
het revalidatie programma in 
het RC te kunnen volgen. 

 

 Cliënten met chronische 
complexe zorgvragen. 

 Cliënten met een indicatie 
voor multidisciplinaire 
behandeling thuis, zowel in de 
‘acute revalidatiefase’ als in 
de chronische fase na een 
CVA. 

 Niet leeftijdsgebonden. 

 Vaak lager belastbaar en 
multimorbiditeit. 

Na ziekenhuisopname, 
waarbij de ernst van het letsel 
niet zodanig is dat opname in 
een revalidatiekliniek of 
revalidatieafdeling van een 
verpleeghuis nodig is. Er zijn 
vaak minder disciplines nodig 
bij de behandeling. 
 
In aansluiting op revalidatie in 
een revalidatiekliniek of  
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 Geriatrische Revalidatie 
Zorg CVA (GRZ CVA) 

Medisch Specialistische  
Revalidatie CVA  (MSR CVA) 

Multidisciplinaire eerste lijn  
Revalidatie CVA 

1e lijns paramedische  
behandeling CVA 

 Blixembosch Eindhoven. 
Exclusie: 
Middelenafhankelijkheid. 
Patiënt is niet trainbaar / 
leerbaar. 

 

 Bij een klinisch revalidatie- 
traject moet terugkeer naar de 
thuissituatie haalbaar zijn. 

 Inzet specifieke expertise 
revalidatiearts of  RC zoals: 
o Specialistische cognitieve 

revalidatie 
o Orthesiologie 
o Spasticiteitsbestrijding 
o Arbeidsre-integratie 
o Gangbeeldanalyse 
o Afasieteam 

 Cliënten die te laag 
belastbaar zijn voor een poli/ 
dagbehandeling of die niet 
intramuraal willen revalideren. 

revalidatie-afdeling in een 
verpleeghuis. 
In de acute revalidatie- en 
chronische fase en bij 
achteruitgang van 
vaardigheden 
of het opfrissen daarvan. 

Aanmelding 
 

Aansluitend aan opname in het 
ziekenhuis. 
 
Vanuit thuis kan inzet 
plaatsvinden middels verwijzing 
door de klinisch geriater op de 
SEH of de geriatrische 
spoedpoli. 

Via verwijzing naar revalidatie-arts 
door medisch specialist of huisarts. 

Via verwijzing naar specialist 
Ouderengeneeskunde door 
medisch specialist of huisarts, 
ondersteund door ZorgDomein. 
 

Verwijzing van arts nodig voor 
chronische vergoeding. Kan 
ook zonder verwijzing. 

Leveran-
ciers  regio 
Helmond 

Zorgboog – Vitassist 
Zorgboog – Keyserinnedaal 
(GRZ-dementie) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Libra Revalidatie en Audiologie  
- Locatie Blixembosch 

Eindhoven (klinische en 
poliklinische behandeling 

- Locatie Deurne (poliklinische 
behandeling) 
 

 
 
 

Savant Zorg  
Zorgboog in Balans 
 
 
 

   

 
 
  

Overzicht ‘Behandelaars met 
expertise CVA’: 
www.quartztransmuraal.nl/Qu
artz/Sociale-Kaarten-CVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zorgbooginbalans.nl/?sa=X&ved=0CBYQ9QEwAGoVChMI6cqCyuf6xgIVjwjbCh3UqgSg
http://www.quartztransmuraal.nl/Quartz/Sociale-Kaarten-CVA
http://www.quartztransmuraal.nl/Quartz/Sociale-Kaarten-CVA
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 Geriatrische Revalidatie 
Zorg CVA (GRZ CVA) 

Medisch Specialistische  
Revalidatie CVA  (MSR CVA) 

Multidisciplinaire eerste lijn  
Revalidatie CVA 

1e lijns paramedische  
behandeling CVA 

 Folder: 
www.zorgboog.nl/Geriatrische-
revalidatiezorg-folder 
 
Website: 
www.zorgboog.nl/Vitassist-
Zorghotel-Helmond 
 

Website: 
www.libranet.nl 

Folders: 
http://www.zorgbooginbalans.nl/fo
lders.html 
 
 
Websites: 
www.savant-
zorg.nl/diensten/behandeling-
thuis 
 
www.zorgbooginbalans.nl 
 

Folder NAH Fysionet: 
http://www.nahfysionet.nl/Site
s/Nahfysionet/files/NAH_folde
r_update_2013_PR1.pdf 
 
 
Website: 
www.nahfysionetzob.nl 

Inhoud  Therapeutisch klimaat 

 Dagstructuur 

 Dagbesteding 

 Lotgenotencontact / 
educatie mantelzorg 

 Multidisciplinaire samen-
werking: 

o Individuele therapie 
o Therapie in groeps-

verband 

 Neurocognitieve revalidatie 

Inzet multidisciplinair team 
(revalidatiearts met minimaal twee 
andere behandeldisciplines). 
 
Op basis van behandelplan met 
behandeldoelen. 
 
Afgebakend traject (kortdurend, 
intensief). 

Cliënten worden thuis behandeld. 
 
Gecoördineerde multidisciplinaire 
behandeling d.m.v. een 
behandelplan onder supervisie 
van de specialist Ouderen-
geneeskunde. 
 
Multidisciplinaire rapportage naar 
de verwijzer. 
 
Bij alle cliënten wordt standaard 
de TRAZAG afgenomen. 
 
Behandeltraject is afgebakend 
Intensieve samenwerking met 
thuiszorgorganisaties 
(casemanagers). 

Inzet gespecialiseerde 
fysiotherapeut bij: 
Mobiliteitsbeperkingen 
Houdingsadviezen, 
conditieverbetering 
Balanstraining 
Advies / aanschaf van 
loophulpmiddelen 
Kwetsbare thuissituatie:  
mantelzorgondersteuning 
Voortzetting behandeling/ 
revalidatie 
Activering in groepsverband 
 
 
Inzet gespecialiseerde 
ergotherapeut 
Voortzetting 
behandeling/revalidatie. 
Problemen in de ADL. 
Problemen met transfers. 
Adviseren dagbesteding. 
Verdeling inspanning en 
ontspanning over de dag. 

http://www.zorgboog.nl/Geriatrische-revalidatiezorg-folder
http://www.zorgboog.nl/Geriatrische-revalidatiezorg-folder
http://www.zorgboog.nl/Vitassist-Zorghotel-Helmond
http://www.zorgboog.nl/Vitassist-Zorghotel-Helmond
http://www.libranet.nl/
http://www.zorgbooginbalans.nl/folders.html
http://www.zorgbooginbalans.nl/folders.html
http://www.savant-zorg.nl/diensten/behandeling-thuis
http://www.savant-zorg.nl/diensten/behandeling-thuis
http://www.savant-zorg.nl/diensten/behandeling-thuis
http://www.zorgbooginbalans.nl/
http://www.nahfysionet.nl/Sites/Nahfysionet/files/NAH_folder_update_2013_PR1.pdf
http://www.nahfysionet.nl/Sites/Nahfysionet/files/NAH_folder_update_2013_PR1.pdf
http://www.nahfysionet.nl/Sites/Nahfysionet/files/NAH_folder_update_2013_PR1.pdf
http://www.nahfysionetzob.nl/
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 Geriatrische Revalidatie 
Zorg CVA (GRZ CVA) 

Medisch Specialistische  
Revalidatie CVA  (MSR CVA) 

Multidisciplinaire eerste lijn  
Revalidatie CVA 

1e lijns paramedische  
behandeling CVA 

    Inzet gespecialiseerde 
logopedist 
Slikproblematiek 
Moeite met spreken 

Procedure  Cliënten worden na een kort 
intensief revalidatietraject 
middels dagbehandeling verder 
behandeld. Dagbehandeling 
vindt plaats met dezelfde groep 
behandelaars.  

De indicatie voor behandeling wordt 
na een verwijzing gesteld door de 
revalidatiearts als medisch  
specialist. 
Medisch specialistische revalidatie 
vindt plaats in revalidatie-
instellingen, maar wel in 
samenwerking met ziekenhuizen of 
verpleeghuizen, huisartsen, eerste 
lijn en thuiszorg. 
 
Vormen MSR: 

o Consultaire revalidatie 
o Poliklinische revalidatie 
o Klinische revalidatie 

Er is een overlap in de behandeling 
met betrekking tot de doelgroep 
CVA en cliënten met cognitieve 
problemen. Daarom is 
samenwerking en kennis van 
elkaars behandelmogelijkheden 
essentieel. 

Op verwijzing van de huisarts of 
specialist. 
 
Op basis van een behandelplan, 
waarin behandeldoelen in een 
multidisciplinair overleg met 
elkaar worden afgestemd in 
overleg met cliënt en 
mantelzorger. 

Op verwijzing van een arts is 
chronische vergoeding 
mogelijk.  
 
Er wordt gewerkt volgens 
richtlijn beroerte fysiotherapie. 
In overleg met andere 
disciplines, huisarts en 

mantelzorgers. 
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