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• Eerste opvang op de Brain Care Unit 
• Monitoren 
• Slikproef 
• Beleid, uitleg over CVA 
 
 

• Uitleg over de opname 
• Waarom controles 
• Medicatie die gestart wordt 

 



Vervolgtraject multidisciplinaire aanpak 1 
 
• Andere paramedici (fysio-logo-ergo) samen 

werken aan herstel 
• Start bij voorkeur binnen 24 uur 

 
• Elke discipline draagt zorg voor eigen 

informatie verstrekking aan de patiënt. 
• Hierbij wordt familie/mantelzorger in 

betrokken 
 
 



Vervolgtraject multidisciplinaire aanpak 2 
 
• Tijdens het MDO gezamenlijk het vervolgtraject 

bepalen; samen met 
 
• Neuroloog 
• Neuroverpleegkundige 
• Paramedici 
• Neuropsycholoog 
• Revalidatie arts 
• Nazorgteam  
• Medewerker ethiek (begeleiding) 



Patiënt verlaat het ziekenhuis  
 
• Nazorg: naar huis/ vitassist/ blixembosch 
• Inschakelen CVA nazorg 
• Controle bij neuroloog 
• Vaatrisicopoli 



Wie geeft informatie? 
 
• Neuroloog: aan patiënt en familie/naasten. 

• Diagnose (bij opname) 
• Onderzoeken 
• Medicatie                          vervolg gesprek 
• Nazorg/leefstijl 



• Verpleegkundige: 
 

• Afdeling / Brain Care Unit 
• Informatieboekjes 

• Gang van zaken 
• Als patiënt/familie nog verduidelijking 

vraagt 
• Nazorg 

 



• Paramedici: 
 

• De uitkomsten van testen/ 
oefeningen (oefenboek) 

• Educatie toekomst 
 



• Nazorgteam: 
• Welk nazorgtraject wordt aangevraagd 
• Adviezen t.a.v. thuiszorg/mogelijkheden 

 
 

 

• Revalidatie arts: dit kan klinisch/poliklinisch zijn 
• Waarom begeleiding van revalidatie arts 

nodig 
• Hoe ziet het traject eruit 



• Neuropsycholoog:  

• Aan patiënt en familie/naasten indien nodig 
• Over de testen 
 
 
 

• Medewerker ethiek: 
• Met name begeleiding aan patiënt.  

 



Specifieke voorlichting aan patiënt en naasten 
 
• Wat is een CVA 
• Wat zijn op dat moment de gevolgen 
• Waarom therapie starten 
• Waarom revalideren 
• Uitleg medicatie 
• leefstijlverandering om het risico op een nieuw 

vasculair incident te verkleinen 
• Patiënt en naasten worden voorgelicht over het 

belang van bovenstaande 



Voorlichting aan mantelzorger/naasten 
 
• Gericht op hoe benader je de patiënt (aangedane 

zijde) 
• Bij slikproblemen wel/geen drinken geven 
• Rustmomenten/dagschema 
• Voorbereiden op thuis; wat kan wel/niet 
• Over nietzichtbare gevolgen CVA (zoals 

bijvoorbeeld karakterveranderingen) 
 

• Herhalen wat neuroloog heeft verteld 
 
 



VRAGEN? 


