
 

 

 

 Bijeenkomst CVA-ketenzorg 

Helmond 

 

4 juni 2013 De Zorgboog 

 

W E L K O M ! 

 

 



Doel bijeenkomst 

o Nieuwe ontwikkelingen bespreken 

o Ideeën en tips meenemen  

o Ontwikkelen van het netwerk CVA 

o Leren van elkaar 

o Op 1 lijn blijven als regio 



Programma 

CVA-nazorg en richtlijn ‘Uitbehandeld, 

hoezo ?’ 

 

Gast: Willeke Reijnen, MEE 

 

P A U Z E 

 

 



Programma 

Opdracht: uitwisselen over 

terugkoppeling in groepjes 

 

Evaluatie en wensen voor volgende 

bijeenkomsten 

 

Afspraken over voortgang en sluiting 



CVA -nazorg en richtlijn 

Waar staan we nu ? 

 

o Wat hebben we bereikt sinds 2010? 

o Betekenis MRS ? 



CVA -nazorg en richtlijn 

Waar gaan we naar toe: 

 

o Praktijkaanleiding ontwikkeling 

landelijke richtlijn 

o Uitbouwen nazorg CVA-keten 

Helmond  conform richtlijn 

o Adviezen voor implementatie 

 

 



CVA-nazorg 

Wat hebben we bereikt: 

o 166 aanmeldingen in 2012 

      -> fluctuaties in het jaar: dips in 

augustus  en  eind van het jaar  

o Aanmeldingen afkomstig uit het EZH 

en de Oevert 

o Verschillen in aantallen in de regio 

 

 



Verschillen aantal CVA’s  

in de regio 

Voorbeeld uit cijfers De Zorgboog 

Deurne en omgeving: 29 

Gemert:           18 

Asten-Someren:            4 

Laarbeek:                    11 

Helmond                        5 

Mierlo:                          12 



CVA-nazorg:  

wat hebben  

we bereikt ? 
 

Toename vervolghuisbezoeken 

Toename afname signaleringslijst 

Terugkoppeling, zoals gewenst 

Toename verwijzing voor zorg/  

     behandeling: psycholoog en PV, 

neuro-psychologisch onderzoek, ergo 



Betekenis MRS 

o MRS klinische effectmaat 

o Visiedocument KNW: meer dan 80% 

van de mensen met  CVA scoort na 

drie maanden een MRS van 2 of hoger 

o Score van belang voor financiers 

o Onderdeel landelijke benchmark 

o 31 ketens leveren de MRS aan 



Conclusie 

 

 

We zijn goed bezig ! 

 



CVA-nazorg 

Maar: wat wordt er nog gemist ? 

 

o Gegevens in aanmeldformulier 

o Feedback – reactie op terugkoppeling 

 

Terugkoppeling als open einde …. 



Praktische aanleiding  

voor ontwikkelen richtlijn 

Gemis aan een eenduidige definitie 

van  nazorg en doel 

Gebrek aan afspraken over duur, 

contactfrequentie en inhoud 

Aanspreekpunt en coördinatie 

Signaleringinstrument 

Gemis aan korte lijnen binnen de 

eerste lijn 

 



Behoefte aan meer aandacht voor 

cognitieve en gedragsmatige gevolgen 

Meer initiatieven voor  

mantelzorggesprekken en 

mogelijkheid 

mantelzorglotgenotencontact 

 

 

 



Uitbouwen CVA-nazorg 

Aanscherping doelgroep: nazorg voor 

cliënten en hun mantelzorgers na 

ontslag uit een revalidatie-instelling en 

na poliklinische revalidatie 

Concretere beschrijving van het doel  

Duur CVA-nazorg: 2 jaar na datum 

CVA 



Uitbouwen CVA-nazorg 

Minimale contactfrequentie: 2x per jaar 

WV-CVA als centrale zorgverlener: 

aanspreekpunt voor client-

mantelzorger en betrokken disciplines 

Verschil in taken met HA en POH: 

      CVRM bij huisarts – onzichtbare 

gevolgen/ mantelzorg bij WV-CVA 

 



Uitbouwen CVA-nazorg 

(Verpleegkundig) aandachtsgebied bij  

CVA-nazorg: 

o Lichamelijk functioneren 

o Sociale participatie 

o Cognitie- emotie en gedrag 

o Communicatie 

o Depressie 

 

 



(Verpleegkundig) 

aandachtsgebied bij  

CVA-nazorg 
 

Vermoeidheid 

Relatie en zorglast mantelzorger 

Seksualiteit en intimiteit 

Informatievoorziening 

 

Signaleringsinstrument 

Maar: wat doe je met de uitkomst ? 

 



Uitbouwen CVA-nazorg 

    Verpleegkundig aandachtsgebied 

vraagt deskundigheid: 

 

Competentiebeschrijving 

wijkverpleegkundige CVA 



Uitbouwen CVA-nazorg 

Vraag: 

 

Wat levert deze ontwikkeling op voor: 

 

- De patiënt en de mantelzorger ? 

-    Jou als professional ? 



Uitbouwen CVA-nazorg 

Wat hebben jullie nodig om volgens        

dit model te kunnen werken ? 

 

o Eigen deskundigheid ? 

o Randvoorwaarden ? 

o Cliënt  ?  



Uitbouwen CVA-nazorg 

Wat willen jullie met de afronding van 

de nazorg ? 

Hoe krijg je je nazorg  structureel 

     gepland ? 

 



Uitbouwen CVA-nazorg 

Bedankt voor jullie input ! 

 

Verdere ideeën welkom: 

jokedriessen@elkerliek.nl 



Gast 

 

 

Willeke Reijnen MEE 



 

P A U Z E 



Opdracht 

 

Bespreking opdracht:  

invullen terugkoppeling. 

 

Uitwisselen in groepjes 



Evaluatie bijeenkomst 

Wat is een  tip en wat is een  top ?  

 

Mede gelet op het uitbouwen van  

CVA-nazorg: 

 

Wat zijn jullie behoeftes voor  

een volgende bijeenkomst ? 



afronding 

     Volgende bijeenkomst: 

ketensymposium 26 november 2013 

 

     Jullie zijn van harte welkom ! 



Bedankt voor jullie inzet en  

tot de volgende keer ! 

 

Joke Driessen 

Ruth Kempers 

Tessa van Tongeren 

 


