
‘Op weg naar huis: samen 
revalideren in de keten’ 

Revalidatie in de acute fase na 
een CVA in het Elkerliek 

ziekenhuis 



Revalidatie in de acute fase na een 
CVA in het Elkerliek ziekenhuis 

 • Revalidatie volgens de richtlijn 

‘diagnostiek, behandeling en zorg voor 
patiënten met een beroerte’ 

• Start maximaal 24 uur na opname 

• Iedere opgenomen patiënt komt in 
aanmerking voor multidisciplinaire 

behandeling 
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neuroloog 

physician assistant 

verpleging 

ergotherapie 

fysiotherapie 

logopedie 

nazorgverpleegkundige 

geestelijk verzorger 

klinisch neuropsycholoog 
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Observatie fase 
• Medische onderzoeken en behandelingen 

 

• Niveau van functioneren voor opname 

 

• Vaststellen niveau van functioneren na CVA 
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Vanaf start opname: 

 

Creëren therapeutische omgeving 

 

Opdoen ervaringen met nieuwe mogelijkheden 
voor patiënt én mantelzorger 
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Paramedici en verpleging doen uitspraak over: 

• Veiligheid 

• Is het handelen adequaat 

• Zelfstandigheid 

• Overeenkomst klinisch beeld en medisch 
onderzoek 

 



 
Revalidatie in de acute fase na een 

CVA in het Elkerliek ziekenhuis 
Overwegingen ten aanzien van vervolgtraject: 

 
 

•Thuissituatie 

•Functioneren vóór 
opname 

•Slikfunctie 

•Taalbegrip 

•Lichamelijk functioneren 
 

 

•Cognitief functioneren 

•Fysieke en mentale 
conditie 

•Ziekte inzicht 

•Motivatie 

•Prognose 

•Beste mogelijkheden 
voor herstel 
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mogelijkheden na ontslag:  

• Naar huis 

• Naar huis met poliklinische behandeling 1e lijn 

• Naar huis met multidisciplinaire behandeling aan 
huis 

• Naar huis met poliklinische revalidatie in revalidatie 
centrum 

 (met overbrugging vanuit paramedici ziekenhuis) 

Bij al deze opties wordt CVA-nazorg ingeschakeld. 
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mogelijkheden na ontslag: 
 • Klinische revalidatie in revalidatie centrum 

• Klinische revalidatie verpleeghuis 
kortdurend/langdurend 

• Verpleeghuis 

• PG revalidatie in het verpleeghuis 

• PG verpleeghuis 

• Revalidatie psychiatrisch ziekenhuis 

• hospice 
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Ergotherapie 
Diagnostiek aan hand van praktische taken en/of 

gestandaardiseerde testen: 

Mobiliteit, cognitieve functies, zelfstandigheid en 
veiligheid 

Behandeling: 

Verbeteren betekenisvol handelen 
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Fysiotherapie 

diagnostiek aan de hand van 
gestandaardiseerde testen: 

Kracht, gevoel, coördinatie, evenwicht en 
balans 

Behandeling: 

Bewegingen dagelijks leven, leren omgaan met 
loophulpmiddel,voorkomen complicaties 
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Logopedie 
diagnostiek aan de hand van gestandaardiseerde 

testen: 

Slikscreening, motoriek aangezicht,spraakproblemen 
en taalonderzoek 

Behandeling: 

Verbeteren slikken,  motoriek gelaat en communicatie  
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Stelling 1:  

Een zelfstandig mobiele patiënt kan met 
ontslag naar huis. 

 

69-Jarige gehuwde man, wonend in 
eengezinswoning, 3 uitwonende kinderen 

wordt opgenomen met CVA links. Voor 
opname geheel zelfstandig en altijd bezig. 
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Situatie bij ontslag: 

Mobiliteit: zelfstandig mobiel 

Cognitie: moeite met aandacht wisselen, 
informatieverwerking en executieve taken, enig 

ziekte inzicht 

Communicatie: gb 

Zelfstandigheid: ADL zelfstandig 
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Stelling 2 

Een 75-jarige patiënt met parese graad 2 
revalideert in verpleeghuis 

 

75-jarige gehuwde dame, zelfstandig wonend in 
appartement, voor opname geheel 

zelfstandig opgenomen met recidief CVA 
(eerder CVA in 2014) 
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Situatie bij ontslag: 

Mobiliteit: loopt 20 m met taurus, parese graad 1 in 
arm/hand, kreeg spalk ivm oedeem en klachten in 

pols, sensibiliteit is aangedaan vitaal en 
propriocepsis, transfers met immobilizer, kreeg 

zelfoefenboek 

Cognitief; is helder, adequaat, coöperatief en 
gemotiveerd, ziekte inzicht verbetert en krijgt meer 

inzicht in belasting-belastbaarheid. 

Spraak: slappe dysartrie, monotoon spreken 
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Dank voor jullie aandacht! 


