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Informatiekoffer CVA
Praktische informatie voor
iedereen die met een
beroerte heeft te maken

De Informatiekoffer CVA is mogelijk gemaakt dankzij
de steun van de Vrienden van het Elkerliek.
Ook Vriend worden en extra’s voor patiënten
realiseren? Zie www.vriendenvanhetelkerliek.nl
of bel 0492 – 59 51 09

De Informatiekoffer CVA is er speciaal voor u
Een beroerte of CVA is een ingrijpende gebeurtenis. Dit heeft u aan den lijve
ondervonden. Een CVA heeft bijna altijd invloed op verschillende aspecten van
uw dagelijks leven. Die invloed wordt vaak pas duidelijk u alweer enige tijd
thuis bent.
De invloed van een CVA is voor de een groter dan voor de ander. Maar een
ding is zeker: er ontstaan altijd vragen. Bij u en vast ook bij uw dierbaren en
degenen,die u bij uw herstel helpen.
•
•
•
•
•
•

Ik ben zo moe en kan me niet concentreren.
Ik heb moeite om mijn dagelijkse bezigheden weer op te pakken.
Ik heb het gevoel dat ik mijn partner teveel belast.
Mijn partner heeft steun nodig, bij wie kan ik daarvoor terecht?
Hoe kom ik in contact met lotgenoten?
Ik zou wel eens willen weten hoe anderen hiermee omgaan

Ook op praktisch terrein kunnen vragen ontstaan, bijvoorbeeld over
hulpmiddelen om zo zelfstandig mogelijk te blijven.
De inhoud van de Informatiekoffer CVA biedt u op een overzichtelijke manier
antwoord op veel van deze vragen.
Als u de Informatiekoffer doorneemt, zult u merken dat u antwoord krijgt op
vragen die nog niet bij u waren opgekomen. Maar ook waardoor u wel beter
voorbereid bent op wat misschien nog gaat komen. Daardoor heeft u op het
moment dat het nodig is, zicht op verschillende keuzes die u kunt maken.
Keuzes om het leven na een CVA zo aangenaam mogelijk te maken. Voor u en
uw naasten.

Inhoud
Aangezien een CVA niet alleen invloed heeft op uzelf maar ook op uw naaste
omgeving is ervoor gekozen om een breed pakket aan informatie beschikbaar
te stellen.
De informatie in de koffer is op een duidelijke manier gerangschikt en helpt
u bij uw herstel. Ook kan het u helpen om de aanpassingen in uw leefsituatie
te accepteren. De koffer helpt u ook te anticiperen op wat misschien in de
toekomst nog komen gaat.
De informatie in de koffer bestaat onder andere uit:
- Informatie over de aandoening en de gevolgen
- Informatie over mogelijkheden van zorg en behandeling
- Lotgenotenervaringen
- Informatie voor kinderen
- Mogelijkheden lotgenotencontact
- Informatie over hulpmiddelen
Voor wie?
De Informatiekoffer CVA is bestemd voor iedereen die te maken heeft (gehad)
met een beroerte. Mensen die het zelf hebben gehad en zeker ook hun naasten en andere belangstellenden. De informatiekoffer is ook te gebruiken door
mensen, die te kampen hebben met hersenletsel met een andere oorzaak.
Ook zij zien zich vaak voor dezelfde soort vragen en keuzes gesteld.
Waar te leen?
De Informatiekoffer CVA is te leen bij de wijkverpleegkundigen CVA van De
Zorgboog en Savant Zorg.
Aan het lenen van de informatiekoffer zijn geen kosten verbonden.
Alle informatie is ter inzage.

