Wegwijzer
voor CVA
scheve mond ?

patïenten
en hun
arm verlamd ?

mantelzorgers
spreken ?

Leeswijzer
Geachte lezers,
Deze informatiegids is opgesteld voor CVA cliënten en hun naasten.
De gids is bedoeld om u en uw mantelzorger te informeren over de behandeling en begeleiding na uw
beroerte.
CVA betekent Cerebro Vasculair Accident en wordt in de volksmond ook wel beroerte genoemd.
Na een beroerte staat het leven van de CVA cliënt en zijn/ haar naasten op zijn kop.
Om de zorg voor deze cliënten goed te kunnen waarborgen wordt intensief samengewerkt door
verschillende (zorg)instellingen en organisaties.
Stap voor stap wordt er beschreven welke weg een cliënt, maar zeker ook de mantelzorger, kan
bewandelen om zo goed mogelijk herstel van het CVA of de beroerte mogelijk te maken. Met het
gebruik van kleuren in de pagina’s geven we de verschillende fasen van zorgaanbod weer.
Mantelzorgers zijn personen die de directe zorg rondom een cliënt bewust meebeleven. Zij staan de
cliënt bij rondom de zorg die voor hem/haar nodig blijkt te zijn. Dit kan inhouden het begeleiden naar
therapeut of polikliniek voor een controle-afspraak, maar ook hulp en structuur bieden in en rondom het
huis.
U krijgt de informatiewijzer uitgereikt op het moment dat het ontslaggesprek in het Maastricht UMC+
heeft plaatsgehad.
Van elke zorgverlener, betrokken bij CVA zorg, is beschreven voor welke zorg u hem of haar kunt
aanspreken.
In de inhoudsopgave kunt u zien welke zorgverleners er allemaal betrokken zijn bij CVA zorg. En met
wie u dus te maken kunt krijgen.
Zij zijn allen bereikbaar via een contactadres, een website met e-mailadres en een telefoonnummer.
Zie hiervoor bijlage 1.
We hopen dat de informatie in deze gids u verder op weg helpt bij uw herstel.

3

CVA zorgketen Maastricht en Heuvelland

Ketenzorg CVA algemeen
Verpleegafdeling Neurologie azM
TIA service en dagopname azM
CVA Revalidatie in azM
CVA Revalidatie in azM Herstelzorg
CVA Revalidatie in revalidatiekliniek Adelante
CVA Thuiszorg en de thuiszorgcoördinatoren
De vrijgevestigde CVA therapeuten
Ergotherapie in de thuissituatie
Logopedie in de thuissituatie
Fysiotherapie in de thuissituatie
De nazorgpoli CVA in het azM
Stichting Gehandicaptenzorg Limburg
Steunpunt Mantelzorg Zuidelijk Zuid Limburg
De huisartsenpraktijk en zijn ondersteuning

7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35

Hoe
voorkomt u
dat u
de weg
kwijtraakt ?

Deze handige gids biedt uitkomst!

Ketenzorg CVA algemeen
Verpleegafdeling Neurologie azM
TIA service en dagopname azM
CVA Revalidatie in azM
CVA Revalidatie in azM Herstelzorg
CVA Revalidatie in revalidatiekliniek Adelante
CVA Thuiszorg en de thuiszorgcoördinatoren
De vrijgevestigde CVA therapeuten
Ergotherapie in de thuissituatie
Logopedie in de thuissituatie
Fysiotherapie in de thuissituatie
De nazorgpoli CVA in het azM
Stichting Gehandicaptenzorg Limburg
Steunpunt Mantelzorg Zuidelijk Zuid Limburg
De huisartsenpraktijk en zijn ondersteuning

Notitie

|

vragen

|

opmerkingen

Ketenzorg CVA
Deze brochure is bedoeld om u te informeren over de
behandeling en begeleiding na uw beroerte.
Jaarlijks krijgen 41.000 personen (meer dan
110 personen per dag) in Nederland een CVA
(Cerebro Vasculair Accident) of anders genoemd een
beroerte. Een beroerte kan een herseninfarct (80%)
zijn of een hersenbloeding. Daarnaast kan er sprake
zijn van een TIA (Transient Ischemic Attack).
Een beroerte of een TIA is een acute verstoring van de
bloedvoorziening van de hersenen.
Mogelijke gevolgen die kunnen optreden zijn:
• Verlamming
• Spraak- en taalstoornissen
• Slikproblemen
• Incontinentie
• Geheugenstoornissen
• Moeite met handelingen
• Somberheid
• Impulsief en gehaast gedrag
• Veranderd tijdsbesef

Samenwerkende partijen in de regio Maastricht en
Heuvelland zijn:
• azM
• azM Herstelzorg
• Adelante revalidatiecentrum Hoensbroek
• Regionale Huisartsenzorg ( ZIO)
• GroenekruisDomicura
• 	Vrijgevestigde gespecialiseerde therapeuten:
logopedie, ergotherapie en neurorevalidatie
fysiotherapie
• Stichting Gehandicaptenzorg Limburg
alias SGL
• Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL
In dit informatieboekje vindt u alle ketenpartners met
hun belangrijkste doelstellingen voor u als CVA cliënt
en voor de mantelzorger. Zij zijn allen bereikbaar via
een contactadres, een website met e-mailadres en een
telefoonnummer. Zie hiervoor bijlage 1.

Speciaal voor cliënten die getroffen zijn door een
beroerte en hun mantelzorger is een vorm van
zorgverlening ontstaan die men ketenzorg noemt.
Voor onze regio betreft het de:
CVA zorgketen Maastricht en Heuvelland.
Doelstelling van ketenzorg:
Cliënten zo snel mogelijk de juiste zorg bieden op de
juiste plek door de juiste hulpverleners.
Deze doelstelling wordt bereikt door zorg te bieden die:
• aansluit op de hulpvraag
• 	uitgevoerd wordt door gespecialiseerde
hulpverleners die onderling samenwerken thuis of
in een instelling
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Verpleegafdeling
Neurologie
U bent opgenomen op de afdeling Neurologie van het
academisch ziekenhuis Maastricht.
U of een van uw familieleden heeft een beroerte of TIA
doorgemaakt. De eerste fase na een beroerte wordt
de acute fase genoemd. Op de neurologische afdeling
werken artsen, verpleegkundigen, verzorgenden,
helpenden en andere deskundigen met elkaar samen,
om kwalitatief goede zorg te bieden.
Tijdens het eerste half jaar na de beroerte gebeurt
het belangrijkste herstel. Al op de afdeling neurologie
wordt de revalidatie gestart met behulp van
onderstaande disciplines:
• Logopedie
• Ergotherapie
• Fysiotherapie
• Revalidatie
Om u of een van uw familieleden te begeleiden van de
afdeling neurologie naar een van de vervolgtrajecten
binnen onze CVA zorgketen, is er een gespecialiseerd
verzorgende aangesteld.
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‘De gespecialiseerd verzorgende’
Haar taken bestaan onder andere uit het begeleiden
van u of een van uw familieleden naar een van de
vervolgtrajecten die er bestaan binnen onze CVA
zorgketen.
Deze begeleiding start bij het inschakelen van het
transferteam van het azM, dat onder andere het
ontslag naar: huis, azM herstelzorg of Adelante regelt.
Samen met het transferteam en de arts wordt overlegd
waar en binnen welke tijdstermijn u ontslagen wordt.
Het streven is om binnen 4 dagen een familiegesprek
te plannen om onderzoeken, behandeling en
vervolgtraject in kaart te brengen.
Bij ontslag van de afdeling krijgt u een afspraak mee
voor de nazorgpoli CVA. Deze afspraak staat gepland
voor 6 maanden na het ontslag van de afdeling
neurologie.
Bij vragen en of onduidelijkheden kunt u altijd contact
opnemen met de gespecialiseerd verzorgende, maar
ook met de CVA-verpleegkundige.
Zie bijlage 1 voor telefoonnummer en adresgegevens.
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TIA service/
dagopname
Cliënten met een TIA, ook wel een voorbijgaande
beroerte genoemd en/of cliënten met een beroerte met
lichte uitvalsverschijnselen worden vaak gezien op de
TIA service.
Het is van groot belang dat er snel nader onderzoek
verricht wordt om de eventuele oorzaak te achterhalen.
Indien mogelijk kan er dan een behandeling starten.
Het onderzoek en de behandeling van een TIA zijn
bedoeld om de kans op een beroerte met blijvende
gevolgen te verminderen.
De aanmelding voor de TIA service gebeurt door een
arts, meestal uw huisarts.
De afdelingssecretaresse neemt contact met u op om
de datum voor dagopname door te geven.
Tijdens deze opnamedag vinden een aantal
onderzoeken plaats.
Op het einde van de dag hebt u dan een gesprek waar
de uitslagen van alle onderzoeken met u besproken
worden.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de folder TIA
analyse via de MUMC+ website.
Zie hiervoor bijlage 1.

Controle polikliniek vasculaire neurologie (polikliniek
Hart en Vaat centrum)
Ongeveer 6 weken na ontslag uit het ziekenhuis
vindt er een controle plaats bij de neuroloog of de
verpleegkundig specialist vasculaire neurologie.
De verpleegkundig specialist verleent zowel
verpleegkundige als medische zorg. Hij/ zij werkt
onder supervisie van een vasculair neuroloog.
Tijdens deze controleafspraak kunnen verschillende
onderwerpen aan bod komen.
•	Bevindingen van verricht onderzoek (zoals CT of
MRI scan, laboratoriumonderzoek en eventueel
aanvullende onderzoeken).
• Uitleg over wat een TIA of een beroerte is en
wat mogelijke oorzaken kunnen zijn.
• Mogelijke gevolgen van de ziekte.
•	Vervolgbehandeling en leefregels om een 		
nieuwe beroerte zoveel mogelijk te voorkomen.
• Medicatiegebruik. Het is handig om een
actueel medicatieoverzicht mee te nemen dat
u bij ontslag uit het ziekenhuis heeft meegekregen.
•	Verdere controle afspraken, wanneer, bij wie en
hoe vaak. Daarnaast kunt u zelf vragen stellen.
De afspraak voor de poliklinische controle ontvangt u
bij ontslag uit het ziekenhuis.
Mocht u de afspraak willen verzetten, neemt u dan
contact op met het planbureau van het Hart en Vaat
Centrum.
Zie bijlage 1 voor verdere informatie.
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CVA Revalidatie
Revalidatiegeneeskunde richt zich op het
behandelen van:
• Lichamelijke
• Psychische
• Maatschappelijke gevolgen van ziektes of ongeval.
Tijdens het gesprek met de revalidatiearts bespreekt u
wat u als cliënt wilt bereiken.
Als blijkt dat u uw dagelijks handelen en
maatschappelijk functioneren kunt verbeteren, wordt er
een behandeling opgestart.
Hierbij kunnen verschillende zorgverleners betrokken
zijn zoals:
• Fysiotherapeut
• Ergotherapeut
• Logopedist
• Maatschappelijk werker
• Psycholoog
• Verpleegkundige
Zij vormen samen het revalidatie dagbehandelingteam.

De revalidatieafdeling binnen het ziekenhuis werkt
samen met:
• Afdeling Neurologie
• Afdeling Medische psychologie
• Fysiotherapie/ ergotherapie/ logopedie
• Revalidatiekliniek Adelante
• azM Herstelzorg
• Thuiszorgcoördinatoren CVA van
GroenekruisDomicura
• Nazorgpoli CVA
• Arbodienst voor arbeidsreïntegratie
Voor aanvullende informatie belt u met de afdeling
revalidatie van Maastricht UMC+
Zie bijlage 1 voor verdere informatie.

Als u spasticiteit of andere lichamelijke klachten
overhoudt aan het CVA kan dit door de revalidatiearts
behandeld worden. Dit kan dan onder andere met
medicijnen (zoals Botox of Dyspor). Eventueel krijgt u
ook fysiotherapie en ergotherapie. Indien nodig zetten
wij bepaalde hulpmiddelen en voorzieningen in.
Ook als het niet mogelijk is om uw functioneren te
verbeteren kunt u bij ons terecht om met de blijvende
beperkingen te leren om gaan.
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AZM
Herstelzorg
Indien uw toestand na het CVA stabiel is en blijkt dat u
revalidatie nodig heeft en u niet meteen naar huis kunt,
kunt u overgeplaatst worden naar azM Herstelzorg.
Deze revalidatieafdeling ligt in het gebouw van
verpleegkliniek Klevarie.
azM Herstelzorg is een centrum voor Geriatrische
revalidatie in Maastricht.
Geriatrische revalidatiezorg is gericht op het dusdanig
verminderen van de functionele beperkingen met
de verwachting dat terugkeer naar de thuissituatie
mogelijk is.
CVA assessment.
Na opname wordt in de eerste 5 werkdagen van uw
opname het volgende in kaart gebracht:
• Algemeen lichamelijk functioneren
• Functioneren van de zintuigen
• Functioneren van de motoriek
• Activiteiten van het dagelijkse leven (ADL)
• Psychisch functioneren
• Communicatie
• Draagkracht mantelzorg
• Inschatting geschiktheid huidige woonvoorziening

Na dit assessment krijgt u antwoord op de volgende
vragen:
•
•

Wat zijn de voornaamste problemen na het CVA?
Wat zijn de doelen voor behandeling of is nog
verdere diagnostiek nodig?

Onder verantwoordelijkheid van de specialist
ouderengeneeskunde zijn de volgende therapeuten
bij uw revalidatie betrokken: fysiotherapeut,
logopedist, neuropsycholoog, diëtist, ergotherapeut,
maatschappelijk werker. Bij de behandeling is verder
de revalidatiearts van het ziekenhuis betrokken.
Een ervaren team van verpleegkundigen, verzorging
en facilitair medewerkers staat in voor uw dagelijkse
verzorging en verblijf.
Zij begeleiden u om weer zoveel mogelijk zelfstandig
te worden.
Afhankelijk van uw mogelijkheden, beperkingen en
prognose is uw behandeling meer of minder intensief.
U werkt steeds aan uw eigen behandeldoelen.
Indien uiteindelijk zou blijken dat, na revalidatie,
terugkeer naar huis niet meer mogelijk is, bespreken
wij de vervolgmogelijkheden met u.
De zorg in azM Herstelzorg duurt tussen twee weken
en maximaal 6 maanden.
Uw familie en/ of mantelzorger wordt betrokken bij de
behandeling en nazorgplannen.
Zie bijlage 1 voor verdere informatie en
adresgegevens.
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Revalidatie Adelante in
Hoensbroek
Bij Adelante kunt u terecht voor medisch
specialistische CVA revalidatie. Meestal wordt een
opnameperiode gevolgd door een periode van
behandeling vanuit de thuissituatie. Deze vorm van
behandelen noemen we dagbehandeling. Uiteindelijk
moet de revalidatiebehandeling leiden tot een zo
zelfstandig mogelijke terugkeer in de maatschappij.
Observatiefase
De observatie duurt enkele dagen tot enkele weken.
De bedoeling is om inzicht te krijgen in uw problemen
en mogelijkheden.
Therapeuten van het behandelteam overleggen
samen met u en stellen een behandelplan op.
Het behandelteam kan bestaan uit fysiotherapeut,
ergotherapeut, maatschappelijk werker, revalidatiearts,
logopedist en een psycholoog.
Behandelfase
Tijdens de revalidatie heeft u een vast team
van zorgverleners, het behandelteam. U volgt
verschillende, op elkaar afgestemde therapieën.
Dit kunnen zowel individuele therapieën zijn zoals
ergotherapie, fysiotherapie en/ of logopedie, maar ook
groepstherapieën zijn.
Het behandelteam komt regelmatig bijeen om de
voorgang te bespreken.

Het is mogelijk dat u na ontslag verder wordt
behandeld door een therapeut die buiten Adelante
werkt. Dit wordt allemaal geïnventariseerd, zodat
het behandelteam u kan helpen met het vinden van
geschikte oplossingen.
Nazorg/controle
Na de ontslagfase volgt vrijwel altijd een controleof evaluatiegesprek met de revalidatiearts en/
of verpleegkundig specialist. Tijdens dit gesprek
bespreekt de revalidatiearts en/of verpleegkundig
specialist samen met u de behandeling. Daarnaast
bespreekt hij/zij of er nog aanvullende zorg, vragen,
hulpmiddelen of maatregelen nodig zijn.
Mogelijke CVA nazorgprogramma’s bij Adelante zijn:
• Spreekstok
• Breingrepen
• Cognitieve revalidatie
Wilt u meer weten over behandelprogramma’s,
praktische zaken rondom uw revalidatiebehandeling
en/of -opname, nazorgprogramma’s, hulpmiddelen
en trainingen? Neem contact op met het
patiëntenservicebureau of kijk op de website.
Zie bijlage 1 voor verdere contactgegevens.

Ontslagfase
Tijdens de ontslagfase bereidt u zich samen met het
behandelteam voor op de periode na de revalidatiebehandeling. Het kan zijn dat u hulpmiddelen nodig
heeft of aanpassingen in uw woon- of werksituatie.
Of dat u extra hulp van bijvoorbeeld wijk- of thuiszorg
nodig heeft.
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CVA thuiszorgcoördinator
Binnen 2-3 weken na uw ontslag, vanuit het ziekenhuis
of revalidatieafdeling/revalidatiecentrum naar huis,
neemt de thuiszorgcoördinator telefonisch contact met
u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek.
Indien u eerder behoefte hebt aan een huisbezoek,
kunt u altijd zelf contact opnemen met de
thuiszorgcoördinator.
Wanneer u een CVA heeft gehad, kunnen wij ons
voorstellen dat u, eenmaal thuis, heel wat vragen
heeft.
Hoe ga ik om met de gevolgen van mijn CVA en waar
kan ik terecht met vragen of voor hulp?
De CVA thuiszorgcoördinator is er voor alle vragen die
u heeft.
Tijdens de nazorg huisbezoeken informeert de
thuiszorgcoördinator u over het CVA en bespreekt
samen met u en uw omgeving de gevolgen.
De thuiszorgcoördinator kan u adviseren en
ondersteunen bij het aanvragen van hulpmiddelen en
het inschakelen van andere hulpverleners of instanties.
De thuiszorgcoördinator neemt de tijd om te luisteren
naar uw ervaringen.
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Tevens zorgt zij/hij ervoor dat uw arts op de
hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen uw
revalidatieproces.
De hulpverlening kan uit meerdere hulpverleners
bestaan, bijvoorbeeld de fysiotherapeut, logopedist en
ergotherapeut.
Verder wordt er door de thuiszorgcoördinator
samengewerkt met o.a. de huisarts, de nazorgpoli
CVA, SGL en Steunpunt mantelzorg en alle betrokken
therapeuten. Zij kunnen zo nodig worden ingezet bij de
revalidatie in de thuissituatie.
De thuiszorgcoördinator speelt een coördinerende rol
in de thuissituatie.
Voor informatie en voor het aanvragen van deze
zorg kunt u contact opnemen met de CVA thuiszorgcoördinatoren.
Zie bijlage 1 voor hun rechtstreekse telefoonnummers.
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CVA en de gespecialiseerde
therapeuten aan huis
(vrijgevestigde therapeuten):
Ergotherapie, logopedie en fysiotherapie
Wat kan de gespecialiseerde of vrijgevestigde
therapeut voor u betekenen?

In de nazorgfase vindt een voortzetting plaats van
eerder ingezette behandeldoelen.
Er wordt met u besproken aan welke praktische
problemen u wilt gaan werken.

Als u weer thuis bent, vallen sommige problemen
misschien pas echt op. Bijvoorbeeld problemen in het
bewegen, de communicatie, slikken of het uitvoeren
van dagelijkse, zo gewone activiteiten. Dan merkt
u waar u wellicht nog ondersteuning in zou kunnen
krijgen.

De therapeut onderzoekt deze problemen verder
waarna u samen het behandelplan vast stelt.
Het accent van de eerstelijns therapeuten zal
uiteindelijk vooral gericht zijn op het hervatten van
uw dagelijkse activiteiten, zoals wonen, werk, sociale
contacten, hobby’s en sport.

Als u na het CVA en de revalidatie nog problemen
in uw dagelijks functioneren ervaart, kunt u een
beroep doen op vrijgevestigde therapeuten bij u
in de buurt. We noemen dit eerstelijnszorg. Deze
zorg kan verleend worden door een ergotherapeut,
fysiotherapeut gespecialiseerd in neurorevalidatie of
logopedist.
Zij kunnen op indicatie van uw behandelend arts ook
bij u aan huis komen voor behandeling.
Vraag hiervoor een verwijzing bij uw huisarts,
revalidatiearts of neuroloog.

Zie voor de deelnemende therapeuten die
gespecialiseerd zijn in CVA zorg de adresgegevens in
bijlage 1 achter in deze gids.

De eerstelijns behandeling wordt geheel of gedeeltelijk
vergoed vanuit de basisverzekering. Bij sommige
zorgverzekeraars ook vanuit de aanvullende
verzekering.
Informeert u hiervoor bij uw eigen zorgverzekeraar.
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Ergotherapie
De door u ervaren praktische problemen kunnen
door meerdere factoren veroorzaakt worden,
bijvoorbeeld door uw eigen beperkingen of doordat de
omstandigheden hier niet goed op afgestemd zijn. De
ergotherapie besteedt aandacht aan al deze factoren.
De ergotherapeut richt zich op:
•	Dagelijkse activiteiten en herstel van de
zelfredzaamheid. Zo nodig gebeurt dit met
aanpassing van uw werkwijze of omgeving of door
de inzet van hulpmiddelen (rolstoel, aangepast
bestek, e.d.). Zelfstandigheid en eigen regie staan
bij ons voorop.
•	Cognitieve training, tips en trucs voor het
onthouden van informatie, waarnemen,
concentratie, planning van activiteiten en tijds
management.
•	Omgaan met verminderde energie. Tijdens het
herstellen van een CVA of door het CVA zelf
is er vaak sprake van opvallende (mentale)
vermoeidheid. U leert uw energie bewust te 		
gebruiken.
•	Ondersteuning van de mantelzorg in het leren
omgaan met uw resterende mogelijkheden. 		
Ook worden tips gegeven ter voorkoming van
overbelasting.
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Logopedie
De logopedie richt zich op
• Begeleiding en advies bij het slikken, zodat u
zonder moeite kunt eten en drinken.
Zo nodig worden er aanpassingen gedaan.
•	Het begeleiden van taalproblemen. U hebt 		
bijvoorbeeld moeite met het vinden van woorden,
het maken van zinnen, het lezen, het schrijven of
begrijpen van wat anderen tegen u zeggen. Het
kan ook zijn dat u monotoner praat, grapjes niet
goed meer begrijpt, heel veel praat, moeite heeft
met begrijpen of uitdrukken van emoties.
• Het oefenen van verstaanbaar spreken in
alle dagelijkse situaties, zoals op het werk of
tijdens telefoneren.
• Alternatieve vormen van communicatie als het
op de gewone manier niet lukt.
	Er zijn naast gesproken taal verschillende 		
vormen van communicatie bijvoorbeeld gebaren/
lichaamsbewegingen, pictogrammen/foto’s en
communiceren m.b.v. een computer.
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Fysiotherapie
De fysiotherapeut richt zich op het zo goed mogelijk
kunnen blijven uitoefenen van dagelijkse functies of
deze nog verder te verbeteren.
Dit kunnen activiteiten zijn als draaien in bed, aanen uitkleden maar ook wandelen, trappen lopen en
fietsen.
Hiervoor kan het belangrijk zijn om balans, kracht,
conditie en lenigheid te trainen.
De doelen van de fysiotherapie waaraan u met hulp
van de fysiotherapeut gaat werken, bespreekt de
fysiotherapeut met u.
Uw hoofddoel kan zijn om met zo weinig mogelijk
hulp weer hobby’s op te pakken en zo veel mogelijk
zelfstandig in eigen omgeving te kunnen functioneren.
Ook kan aandacht besteedt worden aan een gezonde
leefstijl, waarbij voldoende beweging en rust belangrijk
zijn voor uw algemene gezondheid.
Soms hebt u moeilijkheden met het verwerken van
een taak of om u te concentreren, dan wordt daar ook
aandacht aan besteed en op geoefend.
Samen wordt gekeken of uw dagelijks functioneren
naar tevredenheid verloopt en of ook alle handelingen
en activiteiten weer veilig gebeuren.
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Nazorgpoli CVA
in Maastricht UMC+
Eenmaal thuis of in een verzorgingshuis worden de
problemen die als gevolg van een beroerte of TIA zijn
ontstaan vaak pas echt duidelijk.
Het dagelijkse leven thuis is namelijk anders dan in
een revalidatiecentrum of ziekenhuis.
U en uw naasten kunnen geconfronteerd worden
met de zogenaamde ‘lange termijn gevolgen’ na een
beroerte of TIA.
Hierbij kunt u denken aan klachten op het gebied
van: controleren van emoties, denken, geheugen,
vermoeidheid, praten en of handelen.
Om deze lange termijn gevolgen in kaart te brengen
en u en uw naasten hierbij te ondersteunen
wordt er vanaf zes maanden na ontslag uit het
ziekenhuis of revalidatiecentrum een afspraak bij
de CVA-verpleegkundige ingepland. Deze CVAverpleegkundige werkt op de nazorgpolikliniek in het
Maastricht UMC+.
Zij heeft een gesprek met u en uw naasten over de
veranderingen die er zijn ontstaan in het dagelijkse
leven na het doormaken van de beroerte of TIA.
Als er problemen zijn, zoekt de CVA-verpleegkundige
samen met u en uw naasten naar een oplossing.
Zij werkt nauw samen met een netwerk van
gespecialiseerde zorgverleners zowel in het ziekenhuis
als erbuiten.
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Dit netwerk bestaat uit:
• neuroloog;
• nurse practitioner (verpleegkundig specialist);
• neuropsycholoog;
• revalidatiearts;
• fysiotherapeut;
• ergotherapeut;
• logopedist;
• huisarts;
• thuiszorgcoördinator CVA van
GroenekruisDomicura;
• Stichting Gehandicaptenzorg Limburg; SGL
•	Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Zuidelijk 		
Zuid Limburg
Contact
Behalve een bezoek aan de Nazorgpoli CVA kunt
u ook telefonisch om advies vragen. De CVAverpleegkundige is te bereiken via de polikliniek
Neurologie/ neurochirurgie.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de folder over
de nazorgpoli via de MUMC+ website.
Zie hiervoor bijlage 1.
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Terug naar huis na een
CVA.
Wat nu ?

Stichting Gehandicaptenzorg
Limburg
SGL ondersteunt, begeleidt en verzorgt cliënten
met uiteenlopende aandoeningen op het gebied
van dagbesteding, begeleiding thuis en wonen.
Dagbesteding bij SGL

Kunt u na een
hersenbloeding, 		
beroerte of ongeval uw
werk of hobby niet meer
uitoefenen?
Vindt u het belangrijk
om iets te bereiken of
nieuwe dingen te leren.

Dan heeft u bij SGL Dagbesteding volop
mogelijkheden om uw dag zinvol in te vullen. U
kunt kiezen uit een scala aan activiteiten, zoals
schilderen en boetseren. Ook op sportief gebied heeft
u bij SGL de keuze uit diverse activiteiten, zoals
zwemmen, fitness, boogschieten, rolstoeldansen,
enzovoorts.

Wonen bij SGL

In ieder woonbegeleidingscentrum
biedt SGL zorg en
ondersteuning die
specifiek is afgestemd
op uw wensen.
Maatwerk dus.
Binnen een woonbegeleidingscentrum woont
een kleine groep mensen. U hebt een ruim eigen
appartement met een eigen voordeur en faciliteiten.
Maar als u dat wilt, kunt u ook gebruik maken van de
gezamenlijke voorzieningen. En van onze hulp
natuurlijk.
Met SGL haalt u het maximale uit uw leven.
Zie bijlage 1 voor verdere contactgegevens.

Begeleiding thuis

Met SGL Begeleiding
zorgen we er samen
voor dat u zo lang
mogelijk zelfstandig kunt
blijven wonen.
SGL Begeleiding
stimuleert en
ondersteunt u bij de
dingen die u lastig vindt
en geeft u de begeleiding die u nodig heeft om uw
leven weer zelf in de hand te krijgen.
Zonder het van u over te nemen. Met SGL Begeleiding
brengen we samen structuur aan in uw dag:
•
•
•
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organisatie van uw huishouden
regelen van uw administratie
leggen van sociale contacten

Ik leef
maximaal!
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CVA treft het hele gezin

Professionele ondersteuning voor mantelzorgers
Getroffen worden door een CVA heeft behoorlijke
consequenties voor de cliënt zelf. Maar het legt ook
grote druk op het dagelijkse leven van de andere
gezinsleden die plotseling mantelzorger zijn geworden.
Uw naaste heeft bij terugkeer naar huis vaak nog veel
extra zorg en steun nodig.
U als mantelzorger kunt deze verantwoordelijkheid
misschien als erg zwaar ervaren en misschien bent u
continu bezorgd. De zorgbehoeften van uw naaste zijn
soms niet helemaal duidelijk. Uw sociale contacten
veranderen en u kunt terecht komen in een minder
goede financiële positie.
U kunt hierdoor als mantelzorger soms het gevoel
hebben er alleen voor te staan.
Wat veel mantelzorgers niet weten is dat ze recht
hebben op (professionele) ondersteuning.
U kunt bij Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL
terecht voor:
•
•
•
•
•
•

Informatie
Praktische hulp
Advies en begeleiding
Educatie
Respijtzorg
Emotionele steun

Aan bovenstaande ondersteuning zijn géén kosten
verbonden en er is geen indicatie nodig.
Voor wie?
Alle mantelzorgers en hulpvragers in Maastricht,
Meerssen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem,
Valkenburg aan de Geul en Vaals.
Voor meer uitleg en informatie of het aanvragen van
folders zie bijlage 1.
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Behandeling door
de huisarts en
praktijkondersteuner
Meteen na thuiskomst uit het ziekenhuis of
revalidatietraject, kunt u geconfronteerd worden met
de gevolgen van een CVA. Maar zeker ook in een
latere periode na de beroerte of TIA.
Dit kunnen lichamelijke, geestelijke of emotionele
problemen zijn die op vele onderdelen van uw leven of
werk gevolgen kunnen hebben.
Als de behandeling van fysieke beperkingen of andere
gevolgen van een CVA nog niet goed aangepakt zijn of
pas op een later tijdstip duidelijk worden dan kunt u bij
uw huisarts terecht. Samen kunnen we deze gevolgen
bespreken en zoeken naar een passende oplossing of
behandeling.
De huisarts is op de hoogte van de mogelijke
gevolgen van een CVA en is bekend met de mogelijke
therapieën.
Hij/ zij is dus goed in staat om u op weg te helpen met
een passend advies.

Naast aandacht voor de gevolgen van het CVA is het
uiteraard belangrijk dat de kans op een nieuw CVA zo
klein mogelijk wordt gemaakt.
Deze zogenaamde preventie wordt door de huisarts
uitgevoerd. Dit gebeurt vaak in samenwerking met een
praktijkondersteuner.
De volgende onderwerpen hebben hierbij veel
aandacht:
• aandacht voor gezonde eetgewoontes en bewegen
• behandeling van bloeddruk
• in het bijzonder stoppen met roken
• behandeling van een hoog cholesterol
• medicatiebewaking

Voor de duidelijkheid enkele voorbeelden:
•	U ontwikkelt depressieve klachten na het CVA en
de huisarts helpt u aan passende behandeling: bij
problemen met voeding doorverwijzen naar een
diétist
•	U hebt moeite met de trappen in uw huis, maar
weet niet goed hoe dit op te lossen. De huisarts
kan u verwijzen naar de ergotherapeut of u
aangeven hoe u aanpassingen van de woning kunt
aanvragen;
•	U raakt in een isolement door uw beperkingen.
	De huisarts kan u wijzen op mogelijkheden tot
lotgenotencontact of andere aanpak hiervan.
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Bijlage 1:
Adressenlijst van de zorgverleners die deelnemen aan de
CVA Ketenzorg Maastricht en Heuvelland:

Adressenlijst gespecialiseerde therapeuten
in de 1e lijnzorg:

Maastricht UMC+
Prof Debyelaan 25, Wijk 29, 2669 HX Maastricht
t: 043 - 387 65 43
w: www.mumc.nl

Vrijgevestigde ergotherapeuten

1. Verpleegafdeling neurologie:
043 - 387 65 30
2. Hart en Vaat Centrum:
043 - 387 27 27
3. Afdeling revalidatie:
043 - 387 71 51
4. Polikliniek neurologie en nazorgpoli: 043 - 387 65 00
5. Afdeling ergotherapie:
043 - 387 79 51
6. Afdeling fysiotherapie:
043 - 387 51 51
De Nazorgpolikliniek CVA is via email te bereiken op:
nazorgpolicva@mumc.nl
azM Herstelzorg
Polvertorenstraat 6, 6211 LX Maastricht
t: 043 - 601 94 00
w: www.azmherstelzorg.nl
Adelante revalidatiecentrum
Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek
t: centrale: 045 - 528 28 28
t: patiëntenservicebureau: 045 - 528 22 22
w: www.adelante-zorggroep.nl
Het patiëntenservicebureau is van maandag t/m
donderdag tussen 7.45 uur - 17.30 uur bereikbaar en
vrijdag tot 17.15 uur bereikbaar
GroenekruisDomicura thuiszorgcoördinatoren
Mockstraat 1, 6226 CA Maastricht
t: algemeen nummer: 043 - 369 06 70
w: www.groenekruisdomicura.nl
Thuiszorgcoördinatoren:
Rita Fleur: r.fleur@gkdzorg.nl
Marlou Kallen: m.kallen@gkdzorg.n

06 - 535 882 81
06 - 437 283 51

SGL
t: 0800 - 745 0 745
e: info@sgl-zorg.nl
w: www.ikleefmaximaal.nl
Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL
Sphinxlunet 3, 6221 JD Maastricht
t: 043 - 321 50 46
e: info@voormantelzorgers.nl
w: www.voormantelzorgers.nl
www.voorjongemantelzorgers.nl
Huisartsenzorg (ZIO) regio Maastricht en
Heuvelland.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw
eigen huisarts.

Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
www.ergotherapiepraktijk.nl
Barry Nugteren
Becanusstraat 13 B12, 6216 BX Maastricht
043 - 361 98 80
b.nugteren@ergotherapiepraktijk.nl
Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
www.ergotherapiepraktijk.nl
Astrid Schoonbrood
Becanusstraat 13 B12, 6216 BX Maastricht
043 - 361 98 80
a.schoonbrood@ergotherapiepraktijk.nl
Ergo zuyd groep Strik- van der Linden
www. ergotherapiemaastricht.nl
Babs Strik- van der Linden
Lage Kanaaldijk 86a, 6212 AK Maastricht
Clavecymbelstraat 57a- 59a, 6217 CR Maastricht
043 - 321 85 69
bstrik@ergozuyd.nl
Ergotherapie eerste lijn Vivre
Polvertorenstraat 6, 6211 LX Maastricht
06 - 250 364 27
jolanda.smeets@vivre.nl

Vrijgevestigde logopedisten
Logopedie Cornelussen
www.logopediecornelussen.nl
Suzanne Cornelussen, Mariëlle Heijnen
Peymeestersdreef 2a, 6216 PJ Maastricht
Penatenhof 88, 6215 BV Maastricht
Clavecymbelstraat 55a, 6217 CR Maastricht
Ooftmengersdreef 10, 6216 SK Maastricht
043 - 347 00 76 / 06 - 533 690 86
logosu@xs4all.nl
					
Logo & Co
Sheila Meuris
Spoorstraat 33, 6241 CL Bunde
06 - 559 873 73
sheilameuris@logoenco.nl
Logopedie Maastricht Oost
www.logopediemaastrichtoost.nl
Petra Roukens
Marconistraat 3a, 6224 GC Maastricht
Scharnerweg 55, 6224 JB Maastricht
Rijksweg 72a-5, 6228 XZ Maastricht.
043 - 362 23 56		
p.roukens@logopedisten.org

Vrijgevestigde fysiotherapeuten met specialisatie
neurorevalidatie
Hans Abeling- Valkfysio
www.valkfysio.nl		
Berkelplein 216A, 6301ZK Valkenburg a/d Geul
043 - 601 22 70
hans@valkfysio.nl
Gertrud Augenbroe
www.fysiotherapie-augenbroe.nl
Sterreplein 10, 6221 AM Maastricht
06-22911010		
gertrud.augenbroe@planet.nl
Guy Bronzwaer
www.fysiotherapiebronzwaer.nl
Esdoorn 2, 6226 TA Maastricht
043 - 363 26 71			
mail@bronzwaer.info
Erwin Claassen
www.claassenencools.nl
Raadhuisplein 13, 6267 CW Cadier en Keer
043-4071759			
claassencools@hetnet.nl

Logopedie praktijk Meijer-Magnée
Maddy Meijer
Capucijnengang 1, 6211 RV Maastricht
043 - 321 29 19		
maddymagnee@gmail.com

Ans Grispen
www.fysiotherapiepraktijk-meerssenerweg.nl
Meersenerweg 91, 6222 AJ Maastricht
043 - 362 52 87
ans.grispen@home.nl

D.I.T. Logopedie & Stottertherapie
www.logopediesistermans.nl
Hanneke Sistermans
Breusterstraat 14, 6245 EJ Eijsden
Papyrussingel 98, 6218 EP Maastricht
043 - 309 45 94		
sistermans.stottertherapie@hetnet.nl

Fysiohof
www.fysiohof.nl
Christien op ’t Hof-Smeets en Remco Reijnders
Potteriestraat 145 6216 VD Maastricht
043 - 347 78 77
Paramedisch Centrum Bell’forte
Peymeestersdreef 2-A, 6216 PJ Maastricht
043 - 347 75 81
info@fysiohof.nl
Marlie Lemmens
www.fysiotherapiebergenterblijt.nl
Valkenburgerstraat 74E, 6325 BP Berg en Terblijt
06 - 419 104 23		
mesh.lemmens@hetnet.nl
Linda Moons
www.fysiotherapiethuis.com
d’Artagnanlaan 5, 6213 CK Maastricht
043 - 325 63 97		
lindamoons@planet.nl
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Bijlage 2:
Algemene websites voor verdere informatie over CVA en
beroerte:
Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder
Voor informatie en lotgenotencontact
www.cva-vereniging.nl
Telefoon 088 - 383 83 00
Afasievereniging Nederland (AVN)
Mensen met afasie kunnen terecht bij één van de
Afasiecentra voor begeleiding en verbetering in
communiceren
www.afasie.nl
www.afasiecentrum.nl
Telefoon 026 - 351 25 12
Vereniging Cerebraal
Cerebraal is de vereniging voor mensen die na hun
geboorte getroffen zijn door enige vorm van hersenletsel
www.cerebraal.nl
Telefoon 030 - 296 44 69
Hart- & vaatgroep
Voor informatie over hart- en vaatziekten en
lotgenotencontact
www.hartenvaatgroep.nl
Infolijn Hart en Vaten:
088 - 111 16 00
Nederlandse Hartstichting
Voor informatie over hart- en vaatziekten
www.hartstichting.nl
Infolijn Hart en Vaten:
0900 - 300 03 00
Hersenstichting
Voor informatie over hersenen en hersenaandoeningen.
Telefoon 070 - 360 48 16
www.hersenstichting.nl
Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie
(NPCF) - Koepel van patiëntenorganisaties.
Zorglijn: 030 - 291 67 77
www.npcf.nl

Informatie over de zorg in uw regio:
Er zijn ook regionale websites met informatie over de
zorg in uw regio.
Vraag uw zorgverlener hier naar.
Algemene zorg voor voeding en dietetiek
www.dietistenregiomaastricht.nl
www.nvdietist.nl
Vraag uw zorgverlener naar aanvullende websites.
Informatie over zorg, welzijn, werk & inkomen
MEE ondersteunt mensen met een beperking
www.mee.nl
Op kiesBeter.nl vindt u informatie over zorgverleners en
kwaliteit van zorg
www.kiesbeter.nl
Informatie over het zorgaanbod
www.zorgkaartnederland.nl
Voor alle vragen over werk, inkomen, gezondheid, zorg
en welzijn
www.kennisring.nl
Landelijk kenniscentrum dat mensen wegwijs maakt op
gebied van gezondheid, arbeid en participatie
www.weldergroep.nl
Overzicht van hulpmiddelen
www.hulpmiddelenwijzer.nl

Colofon:

Deze informatiegids is tot stand gekomen door de onderstaande instellingen en personen.
Teksten:
De ketenpartners betrokken bij de CVA zorgketen Maastricht en Heuvelland:
• Maastricht UMC+:		
Anouk Van Der Kwaak, Jeske Nelissen,
		
Geerie Winnubst
• AzM Herstelzorg: 		
Leen Dielis en Niebe Van der Heijden
• Adelante zorggroep: 		
Peggy Storms
• GroenekruisDomicura: 		
Rita Fleur en Marlou Kallen
• Ergotherapie 1e lijn: 		
Barry Nugteren
• Fysiotherapie 1e lijn: 		
Christien Op ’t Hof
• Logopedie 1e lijn: 		
Sheila Meuris
• SGL: 				
Dorothé Van Der Zanden
• Steunpunt Mantelzorg: 		
Yvonne van Rooij
• Huisartsenzorg Maastricht
		 en Heuvelland: 			
Rene Minnaard
Redactie:
Miranda Hendrikx; Ketencoördinator CVA Maastricht en Heuvelland
Fotografie:
Appie Derks; Maastricht UMC+
Drukwerkbegeleiding:
Grafische dienstverlening Maastricht UMC+
Advies:
Stafdienst communicatie Maastricht UMC+
Druk:
Drukkerij Schrijen- Lippertz

1e druk, september 2013
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