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Inleiding  

 
Goede CVA zorg vanuit de Keten CVA Zoetermeer 

De keten CVA in Zoetermeer is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, zoals 
Vierstroom Zorg Thuis, In Beweging, Goudenhart, Sophia Revalidatie, SGZ en LLZ. Een CVA zorgketen 
kan worden omschreven als een regionale keten van zorgverleners of zorg verlenende instellingen 
die gezamenlijk een integrale, deskundige en samenhangende zorg en behandeling voor cliënten 
met een beroerte waarborgen in alle fasen van de aandoening. De instellingen die het netwerk 
vormen, dragen in gezamenlijkheid zorg voor een adequate transfer van cliënten tussen de 
voorzieningen en voor de kwaliteit van de keten in zijn geheel. 
 
Wat is een zorgprogramma? 

Een zorgprogramma kan gedefinieerd worden als: een systematische aanpak van de zorg 
voor mensen met een chronische ziekte met als doel het leren omgaan met de ziekte, 
voorkoming of uitstel van complicaties en/of verergering van ziekte met behoud van optimale 
kwaliteit van leven. 
 
Kenmerken van een zorgprogramma zijn: 
- samenhang tussen preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding; 
- gericht op voorlichting aan en zelfmanagement van patiënten; 
- routinematige rapportage en feedback; 
- gebruik van evidence based interventies en landelijke standaarden en richtlijnen. 
 
Voor wie is het bedoeld? 
Het zorgprogramma is bedoeld voor zorgverleners die werkzaam zijn binnen de zorgketen 
Zoetermeer. 
 
Wat is de inhoud van het zorgprogramma? 
Het Zorgprogramma begint met de definitie van een CVA, Visie van de Keten CVA en de de Keten 
CVA Zoetermeer. Kern van het zorgprogramma vormt de transmurale ketenafspraken CVA. 
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Hoofdstuk 1 Algemene informatie CVA  

CVA: Cerebro Vasculair Accident 
Een CVA wordt ook wel een beroerte of stroke genoemd. 
De diagnose CVA wordt gesteld volgens de criteria van de Wereld Gezondheid Organisatie (WGO), 
als er sprake is van: ‘Plotseling ontstane klinische verschijnselen van een plaatselijke stoornis van de 
hersenfuncties met een duur van meer dan 24 uur of eindigend met de dood, waarvoor geen andere 
oorzaak aanwezig is dan een stoornis in de bloedvaten’. 
In het getroffen gedeelte krijgen de hersencellen gebrek aan zuurstof en voedingsstoffen en dat leidt 
uiteindelijk tot het afsterven van hersencellen. Daardoor valt hun functie uit. 
Een CVA treedt meestal op in één van beide hersenhelften. Dit kan ontstaan door een 
gescheurd bloedvat waardoor een hersenbloeding optreedt. De andere oorzaak betreft een 
afsluiting van een bloedvat, een zgn. herseninfarct.  
Er zijn twee soorten beroertes: 

 Herseninfarct (onbloedig) 

 Hersenbloeding 
 
Herseninfarct 
80% van alle beroertegevallen zijn herseninfarcten. Oorzaak van een herseninfarct is een 
verstopping van een bloedvat (bloedpropje of een dichtgeslibd bloedvaatje), waardoor een deel van 
de hersenen te weinig bloed krijgt en afsterft. Het beschadigde deel van de hersenen wordt het 
infarct genoemd. Er zijn 4 verschillende soorten infarcten: 

 TIA: (Transient Ischaemic Attack): 20 tot 40% van alle beroertes wordt voorafgegaan door 
kortdurende verschijnselen: TIA. Dit is een voorbijgaande aanval (binnen 24 uur zijn de 
verschijnselen verdwenen) door belemmering in de bloedtoevoer. Deze voorboden kunnen 
zich soms meerdere malen herhalen voordat een beroerte ontstaat. Een TIA valt niet onder 
CVA. 

 RIND: Reversible Ischaemic Neurological Deficit: als de cliënt na 24 uur, maar binnen 6 weken 
na een infarct volledig is hersteld, wordt hiervan gesproken. Ook een RIND valt onder CVA. 

 Progressief CVA: het herstel is niet volledig, de verschijnselen zijn nog niet meteen volledig 
aanwezig en nemen gedurende korte tijd na het ontstaan van het infarct zelfs nog enigszins 
toe. 

 Compleet CVA: de verschijnselen zijn blijvend en meteen volledig aanwezig. Ze kunnen na 
kortere of langere tijd wel enige verbetering vertonen. 

 

Hersenbloeding  
20% van alle beroertegevallen zijn hersenbloedingen. Een hersenbloeding treedt op als gevolg van 
een lek in een hersenbloedvat. 
De verschillende soorten bloedingen worden weergegeven van meest diepgelegen tot de meer 
oppervlakkige bloedingen: 

 Intracerebrale bloedingen: bloedingen, diep of oppervlakkig, in het hersenweefsel; 

 Extracerebrale bloedingen: een bloeding tussen het hersenweefsel en het spinnenwebvlies; 

 Subduraal hematoom: een bloeding tussen het spinnenwebvlies en het harde hersenvlies; 

 Epiduraal hematoom: een bloeding tussen het harde hersenvlies en het schedeldak. 
 
TIA 

Als alle verschijnselen binnen 24 uur verdwenen zijn, dan is er sprake van een TIA (Transient 
Ischemic Attack). Meestal duurt een TIA korter dan een uur. Volgens de CBO Richtlijn beroerte (2000) 
is een TIA een beroerte, zij het kortdurend en zonder restverschijnselen. TIA- patiënten komen 
daarom niet in aanmerking voor revalidatie. Wel worden zij vaak ingesteld op medicijnen. Ook bij 
een TIA is er sprake van nazorg. 
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Risicofactoren 

Risicofactoren voor het ontstaan van een beroerte zijn: 

 verhoogde bloeddruk; 

 diabetes mellitus; 

 te hoog cholesterolgehalte; 

 roken; 

 overgewicht; 

 verkeerde leefstijl: overmatig alcoholgebruik, onvoldoende beweging, verkeerde voeding 

 (zoutgebruik, geringe consumptie groente en fruit); 

 erfelijke factoren; 

 hoge leeftijd; 

 eerder doorgemaakte beroerte; 

 stollingsproblemen; 

 vaatproblemen; 

 hartritmestoornissen. 
 
Gevolgen 

De gevolgen van een beroerte verschillen van persoon tot persoon. De gevolgen zijn 
afhankelijk van het deel van de hersenen dat beschadigd is, hoe groot het beschadigde deel 
is en de gezondheid van de cliënt zelf (conditie, leeftijd). 
Veel voorkomende restverschijnselen na een beroerte zijn: 

 verlamming (hemiplegie); 

 gezichtsstoornissen; 

 geheugenstoornissen en concentratiestoornissen; 

 gedragsveranderingen; 

 verstoorde waarneming; 

 spraakstoornissen; afasie; 

 emotionele problemen; 

 oververmoeidheid; 

 verstijving van gewrichten en spieren; 

 epilepsie. 

 Een aantal verschijnselen is kenmerkend voor een beroerte in de linkerhersenhelft: 

 verlammingen of spasticiteit in de rechter lichaamshelft; 

 hemianopsie rechts (uitval van de rechterhelft van het gezichtsveld); 

 dysartrie (problemen met spreken); 

 verslikking, moeilijkheden met kauwen; 

 incontinentie; 

 afasie; 

 verminderde concentratie en geheugenstoornissen. 

 Een aantal verschijnselen is kenmerkend voor een beroerte in de rechterhersenhelft: 

 verlamming(en) of spasticiteit in de linker lichaamshelft; 

 hemianopsie links (uitval van de linkerhelft van het gezichtsveld); 

 neclegt (verwaarlozing) van de linker lichaamshelft; 

 problemen met het ruimtelijke inzicht; 

 impulsiviteit; 

 overschatting eigen mogelijkheden; 

 verlies van initiatief; 

 verandering tijdsgevoel. 
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Behandeling van de gevolgen van een beroerte 

Behandeling is enerzijds gericht op het voorkomen van een nieuwe beroerte (recidief) of 
extra schade aan de hersenen. Anderzijds is de behandeling gericht op het revalideren en 
het beperken van de gevolgen van de beroerte voor het dagelijkse leven. 
In de behandeling worden 3 fasen onderscheiden: 

1. In de acute fase staan diagnostiek, complicatiepreventie en eerste behandeling centraal.  
Hoofddoel van deze fase is het voorkomen van progressieve schade aan de hersenen en 
andere complicaties. De acute fase loopt tot het moment dat de cliënt lichamelijk stabiel 
is en de acute interventie is beëindigd. 

2. De herstelfase is gericht op het voorkomen en verminderen van beperkingen en 
handicaps die het gevolg kunnen zijn van de beroerte. Zo wordt er in de acute fase gestart 
met de revalidatie van de patiënt.  

3. De chronische fase vangt aan nadat duidelijk is met welke beperkingen en handicaps de 
patiënt en mantelzorger moeten leren leven. Vaak is dit pas na een half jaar duidelijk. In 
de chronische fase staan acceptatie, verwerking en leren omgaan met de blijvende 
beperkingen centraal zowel voor de patiënt zelf als de mensen in zijn directe omgeving 

 
Bij de zorg voor mensen met een beroerte is meestal sprake van ketenzorg: vanuit 
verschillende organisaties wordt aansluitend en in afstemming met elkaar, zorg geleverd. Per 
regio zijn hierover onderling afspraken gemaakt tussen de betrokken ketenpartners. 
 
Cliëntsysteem 

Om optimale zorg te kunnen verlenen aan mensen met een beroerte is het belangrijk om 
deze zorg ook te richten op hun mantelzorgers. Het Zorgprogramma CVA gaat daarom uit 
van cliëntsysteem gerichte zorg. Hieronder wordt verstaan: 
Hulp die zich richt op het totale (cliënt) systeem waarbij de patiënt en de mantelzorger 
worden gezien als onderdeel van het gehele (sociale) systeem waarbinnen zij functioneren. 
Hulpverleners zijn in staat het gehele cliëntsysteem te betrekken bij hun zorgverlening en 
weten gebruik te maken van elkaars deskundigheid, of ze weten, als bepaalde zorg 
ontbreekt, deze in te schakelen. 
 
Informele zorg en mantelzorgondersteuning 

Naast formele zorg die geboden wordt door o.a. huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, 
verzorgingshuizen, revalidatiecentra en wijkverpleging, bestaat informele zorg. Mantelzorg en 
vrijwilligerswerk worden vaak samengevat onder de noemer ‘informele zorg’ ter  
onderscheiding van de professionele zorg en de zelfzorg. Mantelzorg is de zorg die aan een 
hulpbehoevende gegeven wordt door één of meer leden uit diens directe omgeving voortvloeiend 
uit de sociale relatie. Hierbij is geen sprake van beroepsmatige zorg. 
Vanuit zowel de formele als de informele zorg is er sprake van begeleiding/ ondersteuning 
van mensen met een beroerte en hun mantelzorgers. Momenteel is hierbij nog sprake van 
twee gescheiden vormen van zorg. De formele zorg is niet altijd bekend met de 
mogelijkheden van de informele zorg en omgekeerd. De informele zorg kan de formele zorg 
aanvullen en omgekeerd. Daarmee kunnen zij elkaar versterken, waardoor de patiënt en de 
mantelzorger de juiste zorg en begeleiding krijgen. Door vroegtijdig (over)belasting te signaleren en 
mantelzorgondersteuning in te zetten kan overbelasting of uitval van mantelzorgers voorkomen 
worden. 
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Preventie 

Preventie is gericht op het voorkómen van een beroerte of een recidief of op het beperken 
van de gevolgen ervan. Aangrijpingspunten voor preventie liggen op 3 niveaus: 

1. Primaire preventie: opsporen van mensen met risicofactoren voor een beroerte en het 
inzetten van begeleiding om deze risicofactoren terug te dringen en zo een beroerte te 
voorkomen. 

2. Secundaire preventie: vroegtijdige opsporing van mensen met verschijnselen van een 
beroerte zodat de behandeling snel kan worden ingezet. Gevolgen voor mensen die een 
beroerte doormaken kunnen zo beperkt worden, evenals de kans op complicaties of een 
recidief. 

3. Tertiaire preventie: verbeteren van de gezondheidstoestand van mensen die een 
beroerte hebben doorgemaakt door herstel te versnellen of complicaties te voorkomen. 
Om voldoende te kunnen revalideren en de gevolgen van een beroerte voor het 
dagelijkse leven te beperken en de kans op een recidief te verkleinen, is een gezonde 
leefstijl en adequaat leren omgaan met de gevolgen van een beroerte (toereikende 
coping vaardigheden) van belang. 

 
Op alle 3 niveaus gaat het om het stimuleren van gezond gedrag op het gebied van: 

 roken; 

 voeding; 

 gezond gewicht; 

 bewegen; 

 stress; 

 depressie; 

 leren leven met de gevolgen(coping); 

 draagkracht en draaglast bij mantelzorgers. 
Het geven van voorlichting is een middel om gedragsverandering te realiseren. Hierbij gaat 
het om voorlichting op maat waarbij de informatie die gegeven wordt afgestemd wordt op 
persoonlijke wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van patiënt en mantelzorger. 
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Hoofdstuk 2 Visie Keten CVA 

 
De missie van de keten CVA Zoetermeer is vanuit de volgende visie, CVA zorg te bieden van goede 
kwaliteit, door als verschillende zorgaanbieders en zorgverleners samen te werken en de zorg af te 
stemmen, zodat de ketensamenwerking een bijdrage kan leveren aan een hogere 
patiënttevredenheid, kwaliteit van leven, efficiëntie en betere zorguitkomsten met lagere of gelijke 
kosten. 
 
Visie op zorg voor CVA cliënten 

De visie gaat uit van de vraag van de cliënt en de zorg is steeds gericht om beter te voldoen aan de 
noden en de wensen van de cliënt. Daarin onderscheiden zich de volgende kwaliteitsdimensies: 

 Veiligheid 

 Effectiviteit 

 Cliëntgerichtheid 

 Tijdigheid en op elkaar afgestemd 

 Toegankelijkheid (gelijkheid) 
 
De zorg voor CVA cliënten vindt vraaggestuurd, vanuit de wensen van de cliënt, plaats. 
Wanneer de cliënt niet in staat is zijn eigen vragen te formuleren wordt hij daarbij geholpen. 
 

Veiligheid 

Onder veiligheid verstaan we het vermijden van schade bij interventies die de intentie hebben een 
cliënt te helpen. De criteria vanuit het cliëntenperspectief die hierbij horen zijn: 

 De cliënt wordt als ervaringsdeskundige gezien en heeft invloed op de eigen zorg. 

 De cliënt krijgt op het juiste tijdstip en op de juiste plaats de juiste zorg en informatie. 

 De communicatie naar de cliënt en diens familie is helder en eenduidig. 

 Bejegening van de cliënt op een voor hem prettige manier. 

 Eén aanspreekpersoon voor de cliënt en diens familie gedurende het gehele proces. 
 
Effectiviteit 

Effectieve zorg wordt geboden. Onder- en overmatig gebruik van zorg wordt vermeden. Verspilling 
van middelen, voorraden, ideeën en energie wordt tegengegaan. De criteria vanuit het 
cliëntenperspectief die hier bij horen zijn: 

 De cliënt wordt als ervaringsdeskundige gezien en heeft invloed op de eigen zorg. 

 De cliënt wordt eerder gediagnosticeerd; iedere CVA en TIA cliënt wordt zo spoedig mogelijk 
voor een eerste screening en behandeling doorverwezen naar de afdeling spoedeisende 
hulp van het ziekenhuis. 

 De cliënt krijgt op het juiste tijdstip en op de juiste plaats de juiste zorg en informatie. 

 De overgang tussen verschillende afdelingen en/of instanties verloopt vlekkeloos. 

 Goede afstemming tussen zorgverleners. 
 
Cliëntgerichtheid 

De zorg respecteert individuele voorkeuren, noden en waarden van de cliënt en er wordt hiernaar 
gehandeld. De criteria vanuit het cliëntenperspectief die hier bij horen zijn: 

 Aandacht voor de individuele cliënt. 

 Bejegening van de cliënt op een voor hem prettige manier. 

 De cliënt wordt als ervaringsdeskundige gezien en heeft invloed op de eigen zorg. 

 De zorg is makkelijk bereikbaar en toegankelijk. 
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Tijdigheid en op elkaar afgestemd 

De verschillende vormen van zorg zijn op elkaar afgestemd en de continuïteit is gewaarborgd. 
Wachttijden worden voorkomen. De criteria vanuit het cliëntenperspectief die hier bij horen zijn: 

 De cliënt krijgt op het juiste tijdstip en op de juiste plaats de juiste zorg en informatie. 

 Betere afstemming tussen zorgverleners. 

 De zorg is gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk. 
 
Toegankelijkheid (gelijkheid) 

De toegang tot de zorg wordt niet belemmerd door persoonlijke karakteristieken, zoals geslacht, 
etniciteit, geografische locatie en sociaal- economische status. De criteria vanuit het 
cliëntenperspectief die hier bij horen zijn: 

 De cliënt krijgt op het juiste tijdstip en op de juiste plaats de juiste zorg en informatie. 
 
Alle processen rondom de zorg voor CVA cliënten zijn geborgd, zodat voor iedereen duidelijk is wat 
er in de zorg voor CVA cliënten mogelijk is. 
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Hoofdstuk 3 Keten CVA Zoetermeer 

 
Doel ketenzorg CVA: 

Een belangrijk doel van de ketenzorg CVA is snelle diagnostiek, behandeling en zorg. Time is Brain! 
Na afronding van de diagnostiek en stabilisatie van de cliënt, dient zo spoedig mogelijk de 
ontslagprocedure in gang gezet te worden, zodat de cliënt niet langer dan noodzakelijk in het 
ziekenhuis verblijft en op de meest passende plaats verder kan revalideren.  
 
Overige doelen keten CVA: 

1. Voor alle cliënten die in de keten CVA zijn opgenomen geldt een zorggarantie, de ketenpartners 
hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het garanderen van zorg.  

2. Binnen de keten vindt een optimale en dynamische doorstroming plaats. Dit betekent dat 
cliënten zorg ontvangen op het juiste moment op de juiste plaats en in de juiste vorm. Voor 
organisaties geldt dat zij flexibiliteit aan de voordeur en een strak georganiseerd ontslagbeleid 
gebruiken.  

3. Continuïteit van zorg tijdens het hele zorgtraject.  
Deelnemende organisaties zijn verantwoordelijk dat er voldoende professionele capaciteit is om 
het individuele zorgprogramma te waarborgen. Wanneer er problemen ontstaan in de 
continuïteit van zorg wordt er direct acties en interventies ingezet door de keten CVA, zodat de 
continuïteit in het hele zorgtraject gewaarborgd blijft.  

4. Uniforme en constante zorgkwaliteit gedurende het zorgtraject.  
De kennis (informatie, ervaring, vaardigheden en attitude) van medewerkers en de faciliteiten 
tussen instellingen zijn van vergelijkbaar niveau.  

5. Kwaliteit en prestatie-indicatoren. 
Er vindt registratie plaats in DICA in CVA-B 

6. Diversiteit in zorgaanbod.  
Binnen de regio zijn alle zorgvormen beschikbaar en worden zorgvormen ontwikkeld die 
aansluiten bij de zorgvraag. 

7. Flexibele ketencapaciteit.  
Ondanks het fluctuerende cliënten aanbod zijn zorgaanbieders in staat zorg van dezelfde 
kwaliteit te blijven bieden. 

8. Deelnemende partijen werken samen tot voordeel van de specifieke zorgvraag van cliënten en 
ontwikkelen indien nodig nieuwe zorgproducten. De keten maakt gebruik van de kwaliteitscirkel 
om zorgprocessen continue te verbeteren. 

 

Deelnemende organisaties: 

De deelnemende organisaties van de keten CVA Zoetermeer zijn: 

 Het LangeLand ziekenhuis 

 Fundis (In beweging, Goudenhart en Vierstroom Zorg Thuis) 

 Sophia Revalidatie 

 SGZ 
 Huisartsen Vereniging Zoetermeer e.o. 
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Hoofdstuk 4 Structuur binnen de keten CVA  

4.1  Ketenregie 

De ketenregie wordt uitgevoerd door het LangeLand ziekenhuis (voortaan LLZ):  

 Het LLZ stelt de ketenregisseur aan.  

 De ketenregisseur ondersteunt en toetst condities voor een goede samenwerking, activeert 
en verbindt de ketenpartners op de verschillende niveaus, signaleert knelpunten en brengt 
deze op het geëigende niveau ter sprake en bevordert professionalisering (competenties en 
methodieken). 

 De ketenregisseur brengt periodiek verslag uit aan de regiegroep. 

4.2  Regiegroep  

De regiegroep is samengesteld uit gemandateerde vertegenwoordigers van de ketenpartners, die 
deze overeenkomst ondertekenen. De regiegroep komt  2 keer per jaar bijeen voor de keten CVA. 
 
De regiegroep heeft als taken 

 Het formuleren van kaders en beleid van de ketenzorg. 

 Besluitvorming ten aanzien van de onderdelen in deze overeenkomst. 

 Het toezien op het ontwikkelen, introduceren, evalueren en bijstellen van het zorgprogramma 
door de kerngroep, alsmede het vaststellen van het zorgprogramma. 

 Het bewaken van gemaakte afspraken over de inzet van partijen, op basis van signalen vanuit 
de kerngroep. 

 Het bevorderen van multidisciplinaire en organisatie overstijgende samenwerking. 

 Het bewaken van de evaluatie van het beoogde kwaliteitsniveau. 

 De voorwaarden scheppen voor het samen werken aan kwaliteit, innovatie en 
professionalisering van het primaire proces (financieel, organisatorisch en op vlak van 
deskundigheid). 

4.3 Kerngroep 

De kerngroep is samengesteld uit vertegenwoordigers per (deel)organisatie met mandaat om 
onderstaande rollen uit te voeren: 

 Het inhoudelijke zorgprogramma ontwikkelen en aanpassen op basis van signalen uit de 
organisaties en (externe) ontwikkelingen. 

 Het opstellen van de overeengekomen afspraken (het zorgprogramma), na raadpleging van 
samenwerkingspartners. 

 Het formuleren en evalueren van het beoogde kwaliteitsniveau. 

 Signalering van problemen binnen de (deel)organisatie. 

 Communicatie met de achterban en het oplossen van operationele problemen. 

 Implementatie van het zorgprogramma. 

 Communicatie met ketenregisseur. 

 Het raadplegen van cliëntvertegenwoordigers over verbeteringsmogelijkheden van de zorg. 
De kerngroep komt minimaal vier keer per jaar bijeen. 

4.4 Uniformiteit in format voor beschrijving ketens 

 

Doelstellingen 

 Vastlegging overeenkomst/zakelijk arrangement . 

 Vastleggen werkafspraken/zorgprogramma/ketenontwerp. 

 Deelnemers (partijen/organisaties). 
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 Kwaliteitscirkel (opvolging resultaten prestatie-indicatoren). 

 Hulpmiddelen (folders etc.). 
 

4.5 Kwaliteitscirkels  

 

Doelstellingen 

 Kerngroepleden fungeren als meldpunt voor knelpunten/incidenten t.b.v. hun vakgenoten. 

 Samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst. 

 Registratie van prestatie-indicatoren vindt plaats via de CVA-B 

 Kerngroepleden zijn verantwoordelijk voor de implementatie en toetsing van het 
zorgprogramma binnen de eigen organisatie. 

 
Doel 
Waarborgen van kwaliteit. 
 
Doelgroep 
Cliënten die getroffen zijn door een CVA verblijvend in het LangeLand ziekenhuis, verpleeghuis, 
revalidatiecentrum of thuissituatie. 
 
Contactpersoon/beheerder 
Ketenregisseur CVA. 
 
Inhoud 

 Regiegroep en kerngroep 

 Incidenten 

 Ketenafspraken op basis van de overeenkomst 

 Registratie en prestatie-indicatoren 
 
Regiegroep en kerngroep 

De regiegroep is verantwoordelijk voor de grote, bestuurlijke lijnen en besluit over inzet van mensen 
en middelen. Daarnaast stelt de regiegroep het zorgprogramma en de werkafspraken vast. De 
regiegroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de betrokken Zorghartpartners op 
managementniveau. 
De kerngroep is organisatorisch geplaatst onder de regiegroep en is verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling, actualisering, communicatie/afstemming met de achterban en implementatie van het 
zorgprogramma en werkafspraken. 
 
Incidenten 

Elke instelling verbonden aan de keten CVA Zoetermeer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en 
systeem om incidenten te melden. Dit wordt niet ketenbreed georganiseerd.  
 

Ketenafspraken op basis van de overeenkomst 

In het zorgprogramma CVA zijn diverse afspraken weergegeven. Partijen zijn ieder verantwoordelijk 
voor een kwalitatief goede zorguitvoering van het eigen aandeel binnen de keten conform het 
zorgprogramma. 
 
Registratie en prestatie-indicatoren 

In de CVA keten vindt registratie plaats volgens de landelijke registratie CVA-B in DICA. Dit is 
ontwikkeld in samenwerking met het kennisnetwerk CVA Nederland. Hierin staan alle prestatie-
indicatoren beschreven. De keten CVA Zoetermeer registreert per 1 januari 2018 in DICA.  
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Hoofdstuk 5 Transmurale Ketenafspraken CVA 

 
In 2017 zijn er Transmurale Ketenafspraken CVA vastgelegd voor de Keten CVA Zoetermeer.  

5.1. Werkafspraak 1: Acute zorg voor CVA patiënten – wie doet wat? 

 
Doel: acute zorg voor mensen met een CVA regionaal op dezelfde wijze organiseren  
 
Doelgroep: neurologen, huisartsen, SEH-artsen, SEH-verpleegkundigen en verpleegkundigen 
neurologie en transferverpleegkundigen; revalidatieartsen; paramedici; patiënt en mantelzorg. 
 
Patiënt belt de huisarts: Time is Brain (denk aan begin-tot-deur tijd en tijdigheid diagnostiek) 

 Huisarts neemt de FAST af 

 Bij verdenking CVA belt huisarts ambulance A1  

 Urgentie is nu van belang 
 
Patiënt komt aan de op SEH: patiënt stabiliseren en diagnostiek doen (denk aan door-to-needle 
time) 

 Patiënt stabiliseren en diagnostiek doen (werken volgens Flow-chart en werkinstructies 
Stroke LLZ)  

 Radiologie laborant maakt een CT scan: voor onderscheid herseninfarct en hersenbloeding:  
Bij Herseninfarct volgende stappen:  
- Radiologie laborant maakt een CT-angiografie (CTA)  
- Neuroloog (of arts assistent neurologie) start behandeling (keuze op basis van 

bloedonderzoek, CT scan en eventueel CTA):  
 Intraveneuze trombolyse: als uitvalsverschijnselen niet langer dan 4,5 uur 

geleden zijn begonnen (trombolyse kan op de SEH en op de CT-scan/ 
radiologie)  

 Intra-arteriële behandeling: als uitvalsverschijnselen niet langer dan 6 uur 
geleden begonnen zijn en als bloedstolsel zich in de grotere bloedvaten 
bevindt. Vindt plaats in Vasculair Centrum (HAGA) 

 Intra-arteriële trombectomie (ook een optie als intraveneuze 
trombolyse geen optie is of geen effect heeft gehad)  

- Bij intra-arteriële behandeling wordt zo spoedig mogelijk de CT-angio doorgestuurd naar 
het vasculair centrum en wordt het interventieteam aldaar op de hoogte gesteld, zodat 
deze klaar staan.  

Bij hersenbloeding overleg met neuroloog voor verder beleid, afhankelijk van type 
bloeding. 

  
Urgentie is in deze fase van belang! Time is Brain 
 

 Neuroloog verwijst patiënt aan de hand van de diagnose:  
- CVA: opname op de stroke unit in het ziekenhuis  
- TIA: terug naar (verpleeg)huis en meldt patiënt aan voor de CVA-nazorg poli in het 

ziekenhuis  

 Op de SEH worden de gegevens verzameld voor de CVA-B registratie. Deze wordt per patiënt 
verder digitaal ingevoerd en bijgehouden door de CVA-nazorgverpleegkundige LLZ.  
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Op de stroke-unit:  

 Neuroloog of arts-assistent neurologie:  
- Stelt de definitieve diagnose en legt dit vast in het patiëntendossier  
- Vraagt eventueel aanvullende onderzoeken aan zoals MRI en Duplex onderzoek 

 Fysiotherapeut in consult 

 Logopedist in consult, verpleegkundige doet een slikscreening  

 Ergotherapeut in consult 

 Revalidatie arts in consult (binnen 24 uur) 

 Huisarts wordt op de hoogte stellen (voorlopige opnamebrief SEH) 

 Verpleegkundige neemt een anamnese en Barthel af bij de patiënt en legt dit vast in het 
patiëntendossier en overige screeningslijsten (Zie Toolbox meetinstrumenten CVA) 

 Als er geen intensief toezicht meer nodig is verhuist de patiënt naar de reguliere afdeling 
neurologie 

 
Voorbereiding op ontslag: 

 Point (overdrachtssysteem) aanvragen 

 Transferbureau LLZ regelt zorg voor ontslag (via Point) 

 Verpleegkundige overdracht aanpassen en medische overdracht sturen naar huisarts 

 Huisarts informeren over ontslag, huisarts bepaalt of hij/zij eventueel na ontslag langskomt 

 Wanneer op het MDO besproken is dat patiënt met ontslag naar revalidatiecentrum gaat, 
dan doet de verpleegkundige van de neurologie een vooraankondiging naar het 
contactpersoon/ verpleging van de revalidatie (GRZ en MSR) om de doorstroom te 
bevorderen.  

 Bij palliatief beleid (hospice/ Zorg thuis) altijd overleg met huisarts over instelling en zorg 
 
Op de dag van ontslag:  

 Verpleegkundige doet het ontslaggesprek  

 Verpleegkundige geeft patiënt informatiefolders (bijvoorbeeld brochure zorg na CVA/TIA) 
mee  

 Verpleegkundige informeert patiënt dat hij/zij na 1 week wordt gebeld (nazorg) door de CVA 
nazorgverpleegkundige 

 Controle op de CVA nazorgpolikliniek na 6 weken 

 Verpleegkundige regelt overdracht/medicatieoverzicht/ geeft afspraken mee voor 
nazorgpoli. 
 

5.2. Werkafspraak 2: Triage ontslag na acute zorg voor CVA patiënten 

 
Doel: afspraken over ontslagmogelijkheden na acute zorg voor mensen met een CVA regionaal op 
dezelfde wijze organiseren. 
 
Doelgroep: neurologen, verpleegkundigen neurologie, huisartsen, POH, revalidatie, SOG, 
verpleegkundigen; transferverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, patiënt en mantelzorg. 
 
Waar gaat de patiënt na ontslag naar toe?  
Neuroloog, revalidatiearts, verpleegkundige neurologie en andere disciplines zoals 
transferverpleegkundige, ergotherapeut en fysiotherapeut bespreken tijdens het MDO waar patiënt 
het beste naar toe kan. Dit wordt volgens het stroomschema triage en nazorg na ziekenhuisopname 
CVA bepaald. 
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De mogelijkheden:  

 Naar huis, naar huis met poliklinische revalidatie of eventueel via de 1 e lijn verdere 
behandeling: indien patiënt zelfstandig kan functioneren  
- Huisarts brief ontslag naar huis en na 1 jaar CVRM overnemen 
- Paramedische overdracht naar revalidatie of 1e lijn 
- Overdracht wijkverpleging. 

 Sophia Revalidatie: als patiënt in aanmerking komt voor klinische revalidatie bij Sophia (MSR) 

 Naar een GRZ-instelling indien: als patiënt in aanmerking komt voor klinische revalidatie bij 
In Beweging (GRZ) 

 Naar instelling voor langdurige zorg, hospice of palliatieve unit: de huisarts wordt tijdig bij 
langdurige zorg op de hoogte gesteld. Wanneer er sprake is van palliatieve zorg dan gaan de 
afspraken van de keten palliatieve zorg in werking. Huisarts wordt door de neuroloog gebeld 
bij ontslag.  

 3 maanden na het CVA moet de Modified Rankin Scale (MRS) ingevuld worden. Dit wordt 
afhankelijk van waar patiënt zich bevindt in keten gedaan door CVA-nazorgverpleegkundige 
LLZ op de nazorgpoli; (transfer) verpleegkundige GRZ of verpleegkundige MSR. 

 

5.3. Werkafspraak 2.1: Nazorg na ziekenhuisopname naar huis/ 1e lijn  

 
Doel: Zorg voor een CVA patiënt na ziekenhuisopname 
 
Doelgroep: neurologen, verpleegkundigen neurologie, transferverpleegkundigen, 
nazorgverpleegkundige, huisartsen; POH; 1e lijn paramedici, wijkverpleegkundigen, patiënt en 
mantelzorg.  
 
Afspraak: overdracht van ziekenhuis naar huis  

 Transferverpleegkundige afdeling neurologie stuurt Point aanvraag met de hulpvraag naar 
wijkverpleging 

 Transferverpleegkundige van de afdeling regelt indien nodig wijkverpleging of andere zorg 
(huishoudelijke hulp). 

 Wijkverpleging reageert z.s.m. of patiënt in zorg kan worden genomen 
- Uiterlijk op de dag van ontslag moet het Point dossier inclusief relevante bijlagen bij de 

wijkverpleging liggen 
- Verpleegkundige is er verantwoordelijk voor dat alle relevante bijlagen aan het Point 

dossier hangen en worden meegestuurd en meegegeven  

 Verpleegkundige maakt uiterlijk 24 uur voor ontslag de verpleegkundige overdracht 
definitief, vanaf dat moment is hij inzichtelijk voor de wijkverpleging 

 Arts regelt de medicatie voor ontslag via de Actueel Medicatie Overzicht (AMO) en apotheek 
faxt dit naar apotheek van patiënt.  

 Verpleegkundige informeert patiënt over nazorg 

 Huisarts ontvangt medische ontslagbrief met afspraken omtrent verwijzingen na opname en 
zorg na opname 

 Elke discipline zorgt voor een eigen overdracht naar collega in 1e lijn of poliklinische 
revalidatie 

 Bij palliatief beleid belt de neuroloog de huisarts bij ontslag. 

 Bij alle ontslagen waarbij nazorg betrokken is, wordt Point aangevraagd en een 
overdrachtsbrief gestuurd naar de huisarts. 
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Nazorg:  

 Als patiënt een TIA heeft gehad en na SEH bezoek of ziekenhuisopname weer naar huis is 
gegaan:  
- CVA - nazorgverpleegkundige uit het ziekenhuis belt de patiënt na 4 tot 6 weken om te 

vragen hoe het gaat + voorlichting te geven. Indien nodig wordt een afspraak gemaakt 
op de poli, of patiënt komt na 4 tot 6 weken langs op de poli in het ziekenhuis (afspraak 
gemaakt bij ontslag uit het ziekenhuis)  

- Verpleegkundige/ neuroloog stellen huisarts op de hoogte van overname behandelschap 
na CVA in verband met CVRM-module  

 Nazorgpoli is 1 jaar verantwoordelijk voor uitvoering CVRM module 
(hoofdbehandelaarschap na CVA) tenzij patiënt eerder wordt overgedragen 
naar huisarts via brief. 

 Als patiënt een CVA of SAB heeft gehad:  
- CVA - nazorgverpleegkundige ziet patiënt na 3 tot 6 weken op de poli 
- CVA - nazorgverpleegkundige tijdens het consult (30-45 minuten):  

 meet de bloeddruk en noteert gewicht en lengte van patiënt  
 bespreekt diverse onderwerpen zoals depressieve gevoelens, vermoeidheid, 

angst voor herhaling en een veranderd karakter. 
 en neemt indien nodig vragenlijst(en) af (zie Toolbox) 

 De CVA -nazorgverpleegkundige heeft aandacht voor mantelzorgers en verwijst patiënt 
indien nodig naar instanties en zorgverleners aan de hand van acties n.a.v. screeningslijsten 
en SIGEB (verkorte screeningslijst na CVA) 

 Indien patiënt poliklinische revalidatie volgt vindt regelmatig controle plaatst bij de 
revalidatiearts, zo lang nodig is. Bij afsluiten van deze controles ontvangt de huisarts een 
brief. 

 
Overige afspraken m.b.t. nazorg:  

 3 maanden na het CVA wordt de MRS afgenomen door de CVA-nazorgverpleegkundige 

 Gedurende een jaar kan een patiënt gevolgd worden met afspraken om de drie maanden 

 Afhankelijk van de situatie kan de periode tussen consulten langer of korter zijn 

 Nazorgverpleegkundige informeert de huisarts:  
- Bij medicatieverandering  
- Als de zorg wijzigt  
- Als nazorgtraject (na een jaar) is afgerond (huisarts binnen 1 jaar op de hoogte) 
- Na 1 jaar: Verkorte screeningslijst 1 keer per 1 à 2 jaar door PVH/ huisarts. 

 
POH: 

 Als nazorgpolitraject eerder is afgesloten (1 jaar) dan kan: 
- POH/huisarts ziet patiënt  1 tot 4 keer per jaar in de huisartspraktijk (volgens de CVRM 

module) en zo nodig thuis 
- Na 1 jaar: CVA zorg overnemen van nazorgpoli  

PVH: 
- Screening d.m.v. verkorte screeningslijst (ACAS) 1 keer per 1 à 2 jaar door PVH/huisarts 
- Op grond van de screening kan PVH, zo nodig in overleg met huisarts, verwijzen 

 
Paramedische dienst in 1e lijn: 

 Zonodig verwijzing via revalidatiearts/ neuroloog via triage: Fysiotherapie, ergotherapie en 
logopedie in 1e lijn aanvragen 

 Elke discipline is verantwoordelijk voor paramedische overdracht naar 1e lijn 

 De revalidatiearts kan op elk moment in consult worden geroepen bij problemen/ vragen na 
CVA. 
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5.4. Werkafspraak 2.2: (poli)Klinische nazorg na ziekenhuisopname bij CVA 

 
Doel: Nazorg/overdracht van een CVA patiënt van ziekenhuis naar (poli)klinische revalidatie 
 
Doelgroep: Medisch specialisten, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, 
verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen neurologie, transferverpleegkundigen, 
zorgbemiddelaars, patiënt en mantelzorg. 
 
Klinische revalidatie bij Sophia (MSR) 

 De revalidatiearts komt langs bij een patiënt in het ziekenhuis en beoordeelt of de patiënt in 
aanmerking komt voor (poli)klinische revalidatie bij Sophia. Zie voor in- en exclusiecriteria 
stroomdiagram triage ontslag.   

 De revalidatiearts meldt de patiënt aan bij Sophia m.b.v. het aanmeldformulier van Sophia 
Revalidatie.  

 Het transferpunt van Sophia Revalidatie neemt contact op met de neurologieafdeling in het 
ziekenhuis voor het vaststellen van de transferdatum en overleg over de patiënt. 

 Afdelingsverpleegkundige in het ziekenhuis stuurt de verpleegkundige overdracht via POINT 
naar het transferpunt van Sophia en draagt zorg voor het aanleveren van een up to date 
AMO 

 De patiënt is medisch klaar en gaat met ontslag naar Sophia revalidatie voor klinische 
revalidatie 
- Huisarts krijgt bij ontslag diagnose, eventuele restverschijnselen en vervolgplek middels 

ontslagbrief van de specialist. De ontslagbestemming wordt bij het afsluiten van het 
Point dossier naar de huisarts verstuurd. Gebruik hiervoor de standaard ontslagbrief van 
de keten CVA 

- SIGEB; Toolbox; MRS en Verkorte Signaleringslijst worden tijdens het revalidatietraject 
toegepast 

 
Klinische revalidatie bij In Beweging (GRZ) 

 De revalidatiearts komt langs bij de patiënt in het ziekenhuis en beoordeelt of de patiënt in 
aanmerking komt voor klinische revalidatie bij In Beweging. Zie voor de triage voorwaarden 
GRZ het stroomschema triage ontslag. 

 De revalidatiearts geeft via de mail of tijdens het MDO aan het transferbureau van het 
ziekenhuis de uitslag van de triage door.  

 Transferverpleegkundige Langeland ziekenhuis plant gesprek met patiënt en familie en 
meldt patiënt aan bij verpleeghuis van voorkeur (In Beweging) middels Point.  

 Transferverpleegkundige van In Beweging beoordeelt Point eventueel in samenspraak met 
Specialist Ouderengeneeskunde.  

 Transferverpleegkundige In Beweging beantwoord Point met overname datum en tijd en 
nemen contact op met verpleegkundige van de verpleegkundige van de neurologie. 

 De patiënt is medisch klaar en gaat met ontslag naar In Beweging voor klinische revalidatie.  
- Op de dag van ontslag faxt het ziekenhuis de (para)medische overdracht en een up to 

date AMO. De verpleegkundige overdracht wordt in Point definitief gemaakt.  
- Huisarts krijgt bij ontslag diagnose, eventuele restverschijnselen en vervolgplek middels 

ontslagbrief van de specialist. De ontslagbestemming wordt bij het afsluiten van het 
Point dossier naar de huisarts verstuurd. Gebruik hiervoor de standaard ontslagbrief van 
de keten CVA 

- SIGEB; Toolbox; MRS en Verkorte Signaleringslijst worden tijdens het revalidatietraject 
toegepast 
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5.5. Werkafspraak 2.3: Nazorg na klinische revalidatie bij CVA 

 
Doel: Nazorg/overdracht van een CVA patiënt van klinische revalidatie naar huis 
 
Doelgroep: Medisch specialisten, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, 
verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen neurologie, transferverpleegkundigen, 
zorgbemiddelaars, patiënt en mantelzorg. 
 
Nazorg na Klinische revalidatie bij Sophia (MSR): 

 De revalidatiearts schakelt de nazorgconsulent van Sophia in. 

 De nazorgconsulent volgt de patiënt na klinische revalidatie (4 afspraken per jaar) 1 jaar. Op 
basis van zorgbehoefte kunnen er meerdere consulten plaatsvinden.  

 SIGEB; TOOLBOX en Verkorte Signaleringslijst worden tijdens het nazorgtraject toegepast 

 De patiënt is medisch klaar en gaat met ontslag naar huis: 
- Met poliklinische revalidatie binnen Sophia. De huisarts krijgt bij ontslag 

voorlopige/tussentijdse (para)medische overdracht met hierin beloop en resultaat van 
de klinische revalidatie bij Sophia. 

 Hierna volgt ontslag na poliklinische revalidatie met eventueel eerstelijns 
behandeling. De huisarts krijgt bij ontslag (para)medische overdracht met 
hierin beloop en resultaat van de poliklinische revalidatie bij Sophia.  

- Wanneer de patiënt na klinische revalidatie naar huis gaat, vervolgt de nazorgconsulent 
van Sophia de patiënt, na poliklinische revalidatie gaat de patiënt naar de nazorgpoli van 
het LLZ (werkafspraak 3).  

 
Nazorg na Klinische revalidatie bij In Beweging (GRZ) 

 De patiënt is medisch klaar en gaat met ontslag naar huis: 
- Met ambulant traject bij Goudenhart/In Beweging (als onderdeel van de DBC). De 

huisarts krijgt bij ontslag (para)medische overdracht met hierin beloop en resultaat van 
de klinische revalidatie bij Beweging. 

 Hierna volgt ontslag na het ambulant traject met eventueel eerstelijns 
behandeling. De huisarts krijgt bij ontslag (para)medische overdracht met 
hierin beloop en resultaat van de ambulante behandeling bij Goudenhart/In 
Beweging  

- Wanneer de patiënt na revalidatie naar huis gaat, gelden dezelfde nazorgafspraken als in 
werkafspraak 3 zijn beschreven.  

 
NB: Waar een naam van een instelling staat (Sophia; Goudenhart; In Beweging) kan er ook een 
andere instelling in of buiten de regio bedoeld worden. Dit zijn ketenafspraken, waar in het belang 
van patiënt en/ of mantelzorg van afgeweken kan worden. In alle fasen is het belangrijk de patiënt 
en mantelzorger te betrekken bij het proces en te begeleiden en te ondersteunen. 
 
NB: De afspraken beschreven in de flow-chart; werkinstructies, stroomschema triage; het 
aanmeldingsformulier; screeningslijsten en sjablonen van brieven naar huisarts zijn via een link terug 
te vinden in het Zorgprogramma CVA 
 
NB: bij CVA kan bloeding of infarct bedoeld worden.  
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Bijlage 1 Instuurprotocol Huisartsen    

 
Home > Zorgafspraken > Zorgprogramma's > CVA > Verwijzing en CPA 

 

Zorghart Zorgprogramma CVA   

 verwijsbeleid huisarts en CPA instructie  
datum  november 2017  

 
doel vanwege de acute behandelingsmogelijkheden moeten cliënten met een acuut 

herseninfarct/ beroerte zo snel mogelijk vervoerd worden naar het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis waar 24/7 acute hersenhulp geboden kan worden.  

  
Centrale boodschap: bij tekenen van uitval patiënt zo snel mogelijk naar 
ziekenhuis per ambulance. Overige triage vindt daar plaats! tijd = brein 

 
doelgroepen  patiënten met vermoeden van CVA  
 

disciplines  huisarts / huisartsenpost – ziekenhuis - ambulance 
 
literatuur  overzichtsartikel van een aantal onderzoeken 
 
Inleiding  

In Nederland krijgen per jaar meer dan 40.000 patiënten een herseninfarct. Intraveneuze trombolyse (IVT) is 
een bewezen effectieve behandeling voor een acute herseninfarct. De effectiviteit van IVT neemt sterk toe 
naarmate de behandeling eerder wordt begonnen na het ontstaan van de neurologische verschijnselen. Hoe 
eerder, hoe beter: ‘time is brain’. Vanwege contra-indicaties komt slechts een deel van de patiënten (10%-
20%) in aanmerking voor IVT. In sommige centra wordt tot 30% behaald en dit blijkt sterk afhankelijk van de 
tijd tussen begin verschijnselen en de start van de behandeling. 
 
Intra-arteriële therapieën (IAT, intra-arteriële  trombolyse en/of mechanische trombectomie) zijn nieuwe 
behandelopties voor patiënten met een acuut herseninfarct. Deze behandelingen worden uitgevoerd in 

gespecialiseerde centra als aanvulling op IVT op bij die patiënten die niet voor IVT in aanmerking komen.  
 

Toepassingsgebied 

 
 Veiligheidsregio Haaglanden.  

o Cliënten met een acute beroerte uit de regio Zoetermeer worden opgevangen en behandeld in het 
LangeLand Ziekenhuis (LLZ). Indien er een indicatie is voor IAT dan wordt de patiënt na aanvang van 

de behandeling (IVT) vervoerd naar het HAGA of Reinier de Graaf waar inmiddels het behandelteam 
zich klaarmaakt. 
 

Triage  

 Verschijnselen< 6 uur: vervoer met A1-urgentie naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met 24/7 acute 
hersenhulp. In de praktijk betekent dit voor de Zoetermeerse situatie dat cliënten met een CVA-duur van 
minder dan 6 uur door de CPA met name zullen worden gepresenteerd in het Langeland Ziekenhuis.  

 
 Verschijnselen van 6 - 12 uur: vervoer met A2-urgentie naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met 24/7 

acute hersenhulp Langeland Ziekenhuis 
 Verschijnselen van 12 - 48 uur: vervoer met A2-urgentie bij voorkeur naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis 

met een stroke care unit. CVA-cliënten uit regio Zoetermeer met een CVA-duur langer dan 12 uur zullen 

door de CPA met name in het LLZ  gepresenteerd worden. Zij kunnen dan opgenomen worden op de 
Stroke unit in verband met 24 uurs ritmemeting. Daarna overplaatsing naar de verpleegafdeling 
Neurologie.  

 Verschijnselen langer dan 48 uur: overleg neuroloog 

https://intranet.sgzoetermeer.nl/ufc/file2/sgz_sites/hvdhoeven/63b743f4741ecac346e62d97710859b6/pu/Stroke_2015_Grotta_STROKEAHA.115.008384.pdf
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Behandelingsmogelijkheden 

Acute behandelingsmogelijkheden voor cliënten met een beroerte zijn: 
 
 IVT - intraveneuze trombolyse: binnen 4 ½ uur na ontstaan verschijnselen 

Vervoer: A1-urgentie 
 IAT - intra-arteriële therapie: binnen 6 uur bij occlusie voorste circulatie (conform MR CLEAN studie) en 

alleen binnen 12 uur bij occlusie A. basilaris (BASICS studieverband)   
Vervoer: A1-urgentie 

 

Vervoer 

 

A1-urgentie = een spoedurgentie waarbij de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. Er is sprake 
van een mogelijk levensbedreigende situatie. 

 
A2-urgentie = een spoedurgentie wanneer bijvoorbeeld de huisarts geconstateerd heeft dat de cliënt direct 
naar het ziekenhuis vervoerd dient te worden, maar er geen  
sprake is van een direct levensbedreigende situatie. 
 
Er worden geen exclusiecriteria gehanteerd voor de pre-hospitale fase omdat deze relatief zijn en deze het 
beste beoordeeld kunnen worden door de neuroloog in het ziekenhuis.  

 
Behandeling  

 
IVT en opname Stroke Care Unit 
IVT en opname Stroke Care Unit vindt plaats in het langeland Ziekenhuis 
 
IAT 

IAT vindt plaats 24/7 in de Neuro-interventiecentra: HagaZiekenhuis Leyweg, MCH Westeinde en RDGG Delft. 
Cliënten uit de regio Zoetermeer (LLZ) worden behandeld met IAT in het HAGA of het RDGG. De indicatie voor 
IAT wordt gesteld door de behandelend neuroloog in overleg met het Neuro-interventiecentrum (neuroloog 
en neurointerventionalist). Patiënten met een indicatie voor IAT worden zo snel mogelijk met A1-urgentie naar 

het Neuro-interventiecentrum gebracht.  
De belangrijkste complicatie van IVT is een bloeding. Bij neurologische achteruitgang in de ambulance worden 
de vitale functies (ademhaling/circulatie) bewaakt en stoornissen behandeld volgens de geldende richtlijnen. 

In het Neuro-interventiecentrum wordt de cliënt direct verder behandeld. 
 
Contra-indicaties bij opname op een stroke care unit  

 
Algemeen 

o Klachten meer dan 48 uur geleden begonnen.  
o Redelijke revalideerbaarheid kan op grond van leeftijd, co-morbiditeit en ernst neurologische uitval 

niet kan worden verwacht.  
o Cliënten die door een combinatie van ernstige uitval, co-morbiditeit en een hoge leeftijd nauwelijks 

revalidatiemogelijkheden hebben: zij kunnen wel een indicatie voor een reguliere ziekenhuisopname 
hebben, maar komen niet in aanmerking voor intensieve behandeling op de stroke care unit.  

 
TIA 

o Patiënten met een TIA (Transient Ischaemic Attack) moeten verwezen worden naar de TIA poli in het 

LLZ en bij voorkeur binnen 24 uur gezien worden door een neuroloog. De TIA polikliniek heeft 
versnelde toegang en aaneenschakeling diagnostiek in dagbehandeling. (TIA-protocol LLZ)  
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Bijlage 2 FAST 

 
FAST-test 
De FAST-test (Face Arm Speech Time) is een snelle test om een CVA bij iemand te herkennen.  

 Face (gezicht): vraag aan de persoon om te lachen of de tanden te laten zien. Als de mond scheef 

staat of een mondhoek naar beneden hangt, kan dit duiden op een beroerte. 

 Arm (arm): vraag aan de persoon om beide armen op te tillen en voor zich uit te strekken met de 

handpalm naar boven. Als een arm wegzakt of zwaait kan dit duiden op een beroerte. Het beste is om 
de persoon te vragen daarbij de ogen te sluiten. Dit voorkomt dat hij visueel gaat corrigeren als een 

arm begint weg te zakken. 
 Speech (spraak): vraag aan de persoon of aan omstanders of er verandering in het spreken is 

opgetreden. Als de persoon onduidelijk begon te spreken of niet meer uit zijn woorden kon komen, 
kan dit duiden op een beroerte. 

 Time (tijd): tijdstip van ontstaan van de klachten. 

Doet minimaal één van deze verschijnselen zich voor, handel dan direct en bel 112. Hoe eerder een CVA 
behandeld wordt, hoe meer kans op herstel. Geef ook door aan 112 hoe laat de verschijnselen begonnen. 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitkLaP88DYAhUFU1AKHafhD1AQjRwIBw&url=http://www.neurologie-zeeland.nl/afdelingen-poliklinieken/neurovasculair-centrum-voor-cva-en-tias-adrz/herken-een-beroerte/&psig=AOvVaw3nj8V0pDtPomI8jW5-VaMf&ust=1515244318375069
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Bijlage 3 Flow-Chart Diagnostiek LLZ 

 



24 
 

Bijlage 5 CVA-B (registratie) 

 
Verplichte indicatoren in DICA (2018)  

 
Nr. Indicator  Type Jaar  Bron Transparantie 

1. Aantal CVA-patiënten, uitgesplitst voor herseninfarct en 
hersenbloeding. 

Structuur 2018 DICA Verplicht  

2. Mediane begin-tot-deur tijd van het totaal aantal patiënten 

met een herseninfarct. 

Proces 2018 DICA Verplicht 

3a. Percentage patiënten dat intraveneuze trombolyse heeft 
ondergaan als fractie van het totaal van het totaal aantal 
patiënten met een herseninfarct.  

Proces 2018 DICA Verplicht 

3b. Mediane deur-tot-naald tijd van het totaal aantal patiënten 

met een herseninfarct dat intraveneuze trombolyse heeft 
ondergaan.  

Proces 2018 DICA Verplicht 

4a. Aantal patiënten met een herseninfarct dat intra-arteriële 
trombectomie heeft ondergaan, uitgesplitst voor verwezen en 
niet-verwezen patiënten   

Proces 2018 DICA Verplicht 

4b. Mediane deur-tot-lies tijd van het totaal aantal patiënten met 
een herseninfarct dat intra-arteriële trombectomie heeft 
ondergaan, uitgesplitst voor verwezen en niet-verwezen 

patiënten.   

Proces 2018 DICA Verplicht 
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Bijlage 6 Meetinstrumenten CVA 

Signalering van cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen  
Naam patiënt: _________________   m / v  Geb. datum: __ - __ -___  Datum CVA: __ - __ - Aanwezig bij het 

gesprek: _________________    Relatie tot de patiënt: ______________ 
Signaleringslijst ingevuld door: _______________________________ Datum: __ - __ - ____ 

Probleem Sinds het CVA is het probleem aanwezig? 

Sinds het CVA heeft de patiënt: Ja, het is erg 
hinderlijk 

Ja, maar niet 
hinderlijk 

Nee Twijfel 

Cognitie 

1.   Moeite om 2 dingen tegelijk te doen     

2.   Moeite om de aandacht ergens bij te  
      houden 

    

3.   Moeite om alles bij te houden,    
      langzamer geworden  

    

4.   Moeite om nieuwe informatie te  
      onthouden 

    

5.   Moeite om informatie van langer   
      geleden te onthouden, vergeetachtig 

    

6.   Moeite om zelf initiatieven te nemen     

7.   Moeite met het plannen en/of  
      organiseren van dingen 

    

8.   Moeite om concrete dagelijkse   
      activiteiten uit te voeren (niet door    
      verlamming) 

    

9.   Verminderd tot geen besef meer van   

      tijd 

    

10. Verminderd tot geen besef meer van   
      plaats, ruimte of persoon 

    

11. Moeite om gesproken en/of  
      geschreven taal te begrijpen 

    

12. Moeite om zelf te praten of te schrijven     

13. Geen aandacht meer voor een deel   van het 
lichaam of de omgeving 

    

Emoties en gedrag 

14. Somber, neerslachtig, depressief     

15. Angstgevoelens     

16. Meer op zichzelf gericht, minder   
      sociale contacten 

    

17. Irreële verwachtingen     

18. Sneller emotioneel, sneller huilen     
19. Sneller geïrriteerd, prikkelbaar     

20. Onverschillig, koel, minder uiten van   

      gevoelens 

    

21. Ontremming, moeite met controle van   
      gedrag 

    

22. Sneller en vaker moe     

Aanvullingen 

23.     

24.     

p = patiënt; n = naaste; i = interviewer 
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Instrumentele Activiteiten in het Dagelijks Leven (IADL) 
Datum: --/-- /----     patiëntennummer: 
 
U ziet vragen over een aantal activiteiten uit het dagelijks leven.  
Ik zou graag willen weten of u deze handelingen zonder hulp kunt verrichten, of dat u daar hulp bij nodig heeft 
of dat u ze helemaal niet kunt verrichten. 
Kruis per onderwerp het vakje aan dat voor u van toepassing is. 
(Ook de verzorger van de patiënt kan voor het invullen van de lijst als informatiebron dienen.) 
 

1. Telefoneren 

- Telefoneert zelfstandig, zoekt nummers op enzovoorts 
- Beantwoordt telefoon; niet in staat nummers te draaien of op te zoeken 
- Draait een aantal vertrouwde nummers zelf 

- Maakt geen gebruik van de telefoon 

 

 
 
 

 

2. Inkopen doen 
- Doet zelfstandig alle inkopen 
- Doet enkele kleine inkopen zelfstandig 
- Moet begeleid worden bij het doen van alle inkopen 
- Niet instaat inkopen te doen 

 
 
 
 
 

3. Maaltijd bereiden 

- Zelfstandig in het plannen, bereiden en opdoen van maaltijden 
- Heeft hulp nodig bij het bereiden van maaltijden 
- Verwarmt door andere bereide maaltijden 
- Eten moet kant-en-klaar worden voorgezet 

 

 
 
 
 

4. Huishoudelijke activiteiten 
- Verricht zelfstandig lichte huishoudelijke activiteiten 
- Heeft hulp nodig bij alle huishoudelijke arbeid 

- Verricht geen enkel huishoudelijk werk 
- Nog nooit gedaan, altijd door anderen 

 
 
 

 
 

5. Wassen van kleding en linnengoed 

- Doet zelfstandig de was 
- Doet kleine wasjes zelf 
- De was moet door anderen gedaan worden 
- Nog nooit gedaan, altijd door anderen 

 

 
 
 
 

6. Openbaar vervoer en transport 
- Reist zelfstandig met openbaar of eigen vervoer 
- Moet vergezeld worden bij reizen met openbaar vervoer, bestelt wel zelf een 

- Reist uitsluitend onder begeleiding met taxi of auto, niet in staat met openbaar 
Vervoer te reizen 

 
 
 

 
 

7. Medicatiegebruik 

- Neemt zelfstandig medicijnen in op juiste tijdstip en in juiste dosis 
- Neemt zelfstandig medicijnen in, indien tevoren klaargezet in juiste hoeveelheden 
- Niet in staat met medicijnen om te gaan 
- Nooit gedaan, omdat dit altijd voor hem/haar gedaan werd 

 

 
 
 
 

8. Beheer van financiën 
- Regelt alle financiële zaken (bank, giro) zelfstandig 
- Rekent boodschappen zelfstandig af, hulp nodig bij bank/girozaken 
- Niet in staat met geld om te gaan 
- Nooit gedaan, altijd door anderen  
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Barthel scorelijst voor het meten  
van de activiteiten in het dagelijkse leven   patiënten sticker 
 
datum: --/-- /---- 
Kruis per onderwerp het vakje aan dat voor u van toepassing is  
 
Ontlasting    □ 0 incontinent (ongewenst verlies van ontlasting) 

□ 1 af en toe een ongelukje 
□ 2 continent (geen ongewenst verlies van ontlasting) 

 
Urine     □ 0 incontinent (ongewenst urine verlies) of katheter (niet in  
                                                   staat om deze te verzorgen) 

□ 1 soms incontinent (max 1x per 24 uur) 
□ 2 continent (gedurende meer dan 7 dagen geen ongewenst   

    urine verlies) 
 

Persoonlijke verzorging    □ 0 hulpbehoevend 
□ 1 zelfstandig met betrekking tot  gezicht /haar/    

    tandenpoetsen /scheren 
 
Toiletbezoek   □ 0 hulpbehoevend 

□ 1 weinig hulp nodig (bij op en af toilet gaan /kleding) 
□ 2 zelfstandig (bij op en af toilet gaan uit- en aankleden en     
    afvegen) 

 
Baden / douchen   □ 0 hulpbehoevend 

□ 1 zelfstandig 
 
Eten     □ 0 hulpbehoevend 

□ 1 weinig hulp nodig (bij smeren/snijden) 

□ 2 zelfstandig 
 
Van bed naar stoel gaan   □ 0 niet toe in staat 

□ 1 veel hulp nodig, kan rechtop zitten (hulp v. 1of 2 mensen) 
□ 2 weinig hulp nodig (met woorden  of lichte ondersteuning) 
□ 3 zelfstandig  

 
Lopen                  □ 0 niet toe in staat 

□ 1 zelfstandig in rolstoel (inclusief hoeken ed) 
□ 2 lopen met (verbale of lichamelijke ) hulp van een ander 

□ 3 zelfstandig (eventueel met hulpmiddel) 
 
Aankleden    □ 0 hulpbehoevend 

□ 1 deels zelf, deels met hulp (kan ongeveer de helft zelf) 
□ 2 zelfstandig (incl. knopen, rits, veters) 

 
Trappen lopen                □ 0 niet toe in staat 

□ 1 met (verbale of lichamelijke  hulp van een ander 
□ 2 zelfstandig 

Totaal score: 
 
Beoordeling Barthel: 

Score breedte: 0-20 
Interpretatie: 0-4 volledig hulpbehoevend; 5-9 ernstig hulpbehoevend; 10-14 wel hulp 
nodig, kan veel zelf; 15-19 redelijk tot goed zelfstandig; 20 volledig zelfredzaam bij ADL 
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DEPRESSIEHERKENNINGSSCHAAL (DHS)       patiënten sticker 
 
Datum: …. - …. - …….. 
Ingevuld door: ………………………..….. 
 
Kruis bij elke vraag 0 ja of  0 nee aan door het rondje in te kleuren 
 
1. Bent u (de laatste maand) futloos geweest?       0 ja 0 nee 
 

2. Heeft u (de laatste maand) minder belangstelling voor dingen? 0 ja 0 nee 
 
3. Heeft u (de laatste maand) het vertrouwen in uzelf verloren? 0 ja 0 nee 
 
4. Heeft u (de laatste maand) de hoop verloren?   0 ja 0 nee 

 
 

Indien “ja” op tenminste 1 van bovenstaande vragen: ga door met de volgende vragen  
 

5. Heeft u er (de laatste maand) moeite mee u te concentreren? 0 ja 0 nee 
 
6. Bent u (de laatste maand) afgevallen door slechte eetlust?  0 ja 0 nee 

 
7. Wordt u (de laatste maand) ’s morgens te vroeg wakker?   0 ja 0 nee 
 
8. Heeft u (de laatste maand) het gevoel dat u trager bent?  0 ja 0 nee 
 

9. Lijkt het er (de laatste maand) op dat u zich ’s morgens  
    slechter voelt dan ’s avonds?     0 ja 0 nee 
 
1 Vertaling van de ‘Goldberg screeningslijst’ (NTvG 1996, 140: 2127-2131) 

 
DHS richtlijnen 
 
Indien “ja” op tenminste 2 van de bovenstaande vragen: 50% kans op een depressieve stoornis   HADS test 
afnemen 
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HADS 
Vraag 1, 3, 5, 7, 9,11 en 13 hebben betrekking op ANGST 
Vraag 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 14 hebben betrekking op DEPRESSIE 
Bij een score  Angst       > 8 indicatie psychiatrisch toestandsbeeld 
                      Depressie > 8 indicatie psychiatrisch toestandsbeeld 
1. Ik voel me gespannen: 

1 Meestal 

2 Vaak 

3 Af en toe, soms 

4 Helemaal niet 

 
2. Ik geniet nog steeds van de dingen waar ik vroeger van genoot: 

1 Zeker zo veel 

2 Wel wat minder 

3 Duidelijk minder 

4 Eigenlijk nauwelijks nog 
 
3. Ik heb een soort angstgevoel alsof er iets vreselijks zal gebeuren: 

1 Jazeker, en vrij erg 

2 Ja, maar niet zo erg 

3 Een beetje, maar het hindert me niet 

4 Helemaal niet 
 
4. Ik kan best lachen en de dingen van de vrolijke kant zien: 

1 Net zoveel als vroeger 

2 Nu wel wat minder 

3 Duidelijk minder 

4 Helemaal niet 
 

5. Ik maak me ongerust: 

1 Heel erg vaak 

2 Vaak 

3 Af en toe, maar niet zo vaak 

4 Heel soms 
 

6. Ik voel me opgewekt: 

1 Helemaal niet 

2 Heel af en toe 

3 Soms 

4 Meestal 
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7. Ik kan best rustig zitten en me ontspannen: 

1 Jazeker 

2 Meestal 

3 Af en toe 

4 Helemaal niet 

 
8. Ik heb het gevoel dat alles moeizamer gaat: 

1 Bijna altijd 

2 Heel vaak 

3 Soms 

4 Helemaal niet 
 
9. Ik heb een soort angstig, gespannen gevoel in mijn buik: 

1 Helemaal niet 

2 Soms 

3 Vrij vaak 

4 Heel vaak 
 
10. Het interesseert me niet meer hoe ik er uit zie: 

1 Inderdaad, helemaal niet meer 

2 Niet meer zoveel als eigenlijk zou moeten 

3 Het interesseert me wel, maar minder dan vroeger 

4 Het interesseert me nog net zoveel als vroeger 
 
11. Ik ben onrustig en voel dat ik iets te doen moet hebben: 

1 Inderdaad, heel duidelijk 

2 Duidelijk 

3 Enigszins 

4 Helemaal niet 
 
12. Ik verheug me van te voren op dingen die komen gaan: 

1 Net zoveel als vroeger 

2 Een beetje minder dan vroeger 

3 Veel minder dan vroeger 

4 Bijna nooit 
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13. Ik raak plotseling in paniek: 

1 Inderdaad, zeer vaak 

2 Tamelijk vaak 

3 Soms 

4 Helemaal nooit 

 
14. Ik kan van een goed boek genieten, of van een radio- of televisieprogramma: 

1 Vaak 

2 Tamelijk vaak 

3 Af en toe 

4 Heel zelden 
 



32 
 

Meting voor belasting mantelzorger (CSI) 
 
 
In te vullen door partner!  
          Patienten Sticker 
Datum: --/-- /---- 
 
Naam Partner / mantelzorger:____________________________ 
 

Geboortedatum:  --/-- /---- 
 
Hieronder worden u enkele uitspraken voorgelegd van mensen die zich in een vergelijkbare  situatie bevinden. 
We willen graag weten of u zich kunt vinden in deze uitspraken. 
Het gaat daarbij om de gevoelens van de afgelopen week. 

Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat erom of u die gevoelens herkent 
Per vraag is slechts een antwoord goed 

 
           Nee ja 

1 Mijn nachtrust is verstoord.       0 0 
2 Hem of haar helpen kost me nogal wat moeite en tijd.    0 0 
3 Ik vind het lichamelijk zwaar.       0 0 

4 Het beperkt me in andere dingen die ik wil doen.     0 0 
5 Wij hebben onze dagelijkse manier van doen moeten aanpassen.   0 0 
6 Wij hebben onze plannen moeten wijzigen.      0 0 
7 Er zijn ook andere zaken waaraan ik mijn tijd moet besteden.   0 0 
8 Emotioneel gedragen we ons anders ten opzichte van elkaar.    0 0 

9 Het gedrag van mijn man/vrouw maakt me soms van streek.    0 0 
10 Het is pijnlijk te moeten zien dat hij/zij een ander persoon is geworden.  0 0 
11 Ik heb mijn werk/baan moeten aanpassen aan de situatie.    0 0 
12 Ik word geheel door deze situatie in beslag genomen.    0 0 

13 We leven onder financiële druk.       0 0 
 
          
 
Totaal score: 
 
      
Ontwikkeld door B Robinson 
CSI :Bron: B.C., Robinson, ‘Validation of a Caregiver Strain Index’, Journal of Gerontology, 1983  
TZ Groningen, afdeling ZO, april 2003 

Toelichting bij CSI-lijst (voor de zorgverlener) 
 
Mantelzorgbelasting is onder te verdelen in meerdere domeinen waarbinnen de belasting kan plaatsvinden. In 
de CSI-scorelijst zijn de volgende domeinen van mantelzorgbelasting opgenomen: werk, financieel, psychisch, 
sociaal en tijdsbesteding. In de CSI-lijst is minstens één item per domein opgenomen. 

 
De overall-score kan worden berekend door alle items waarop ‘ja’ is geantwoord op te tellen. Wanneer er 

meer dan 7 keer ‘ja’ gescoord is, is er sprake van een verhoogd risico op overbelasting. 
 
Wanner er een verhoogd risico op overbelasting is geconstateerd, dan kan dit verder uitgediept worden met 
behulp van het boekje ‘Hoe gaat het met de mantelzorger?’ van M. Duijnstee e.a. en is uitgegeven door het 
NIZW, NIZW 90-5050-906-1. 
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Gestandaardiseerde Mini-Mental State Examination 
(Gepubliceerd met toestemming van RM kok, psychiater) 
© RM Kok, FRJ Verhey, 2002 
28-30 normaal  <25 NPO 
 
Datum: --/-- /---- 
Naam invuller: 
Ik ga u nu enkele vragen stellen en geef u enkele problemen om op te lossen. Wilt u alstublieft uw best doen 
om zo goed mogelijke antwoorden te geven. 

 Noteer antwoord score 

1. a. Welk jaar is het? 
b. Welke seizoen is het? 
c. Welke maand van het jaar is het? 
d. Wat is de datum vandaag? 

e. Welke dag van de week is het? 

0 
0 
0 
0 

0     (0-5) 
2. a. In welke provincie zijn we nu? 

b. In welke plaats zijn we nu? 
c. Wat is de naam van dit ziekenhuis? 

d. Wat is de naam van deze afdeling? 
e. Op welke verdieping zijn we nu? 

0 

0 
0 

0 
0     (0-5) 

3. Ik noem nu drie voorwerpen. Wilt u die herhalen nadat ik ze alle drie gezegd heb? 
Onthoud ze want ik vraag u over enkele minuten ze opnieuw te noemen. 

(Noem "appel, sleutel, tafel", neem 1 seconde per woord) 
(1 punt voor elk goed antwoord, herhaal maximaal 5 keer  
tot de patiënt de drie woorden weet) (0-3)  

4. Wilt u van de 100 zeven aftrekken en van wat overblijft weer zeven aftrekkenen zo 

doorgaan tot ik stop zeg? 93,86,79,72,65,58 
(Herhaal eventueel 3 maal als de persoon stopt, herhaal dezelfde instructie, geef 

maximaal 1 minuut de tijd) Noteer hier het antwoord. 
of  

Wilt u het woord "'worst" achterstevoren spellen?.  
Noteer hier het antwoord. (0-5) 

5. Noemt u nogmaals de drie voorwerpen van zojuist. 
(Eén punt voor elk goed antwoord). (0-3)  

6. Wat is dit? En wat is dat? 
(Wijs een pen en een horloge aan. Eén punt voor elk goed antwoord).  (0-2)  

7. Wilt u de volgende zin herhalen: " Nu eens dit en dan weer dat ".  
(Eén punt als de complete zin goed is) (0-1) 

8. Wilt u deze woorden lezen en dan doen wat er staat'? 
(papier met daarop in grote letters: "Sluit uw ogen")  (0-1) 

9. Wilt u dit papiertje pakken met uw rechterhand, het dubbelvouwen  
en het op uw schoot leggen? (Eén punt voor iedere goede handeling).  (0-3)  

10. Wilt u voor mij een volledige zin opschrijven op dit stuk papier? 
(Eén punt wanneer de zin een onderwerp en een gezegde heeft 

en betekenis heeft). (0-1) 

11. Wilt u deze figuur natekenen? 
(Figuur achterop dit papier. Eén punt als figuur geheel correct is nagetekend. Er moet een 

vierhoek te zien zijn tussen de twee vijfhoeken)  

(0-1) 

 TOTALE TEST SCORE: (0-30) 
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SAN   test   
(Vraag 16  Ernstige communicatieve beperkingen)      
         
 
Vraag:  Zijn er ernstige communicatieve beperkingen?     

  Ja      (SAN-score  2) 

            
            
  Nee    (SAN-score > 2) 
Vanaf  5 doorsturen naar de logopedie 

 
 

 

SAN-schaal 

1 Geen communicatie door middel van taal mogelijk 
 

2 Enige communicatie komt tot stand door fragmentarische uitingen van de patiënt. De onderzoeker moet 
veelvuldig vragen stellen en raden naar wat bedoeld wordt. Over een beperkt aantal onderwerpen kan 
men met elkaar spreken. De onderzoeker moet het gesprek volledig gaande houden. 

 
3 Met hulp van de onderzoeker is een gesprek mogelijk over enkele alledaagse dingen. Vaak lukt het de 

patiënt niet de bedoeling over te brengen, maar patiënt en onderzoeker houden samen het gesprek 
gaande. 
 

4 Bijna zonder hulp of geheel zonder hulp kan patiënt een gesprek voeren over bijna alle alledaagse dingen. 
De beperkingen in het uiten en/of verstaan van taal maken echter een gesprek over bepaalde 

onderwerpen moeilijk of onmogelijk. 
 

5 In vloeiend spreken en/of in het verstaan van taal schiet patiënt merkbaar tekort, zonder dat dit het uiten 
van gedachte of de manier van uitdrukken duidelijk beperkt. 
 

6 Nauwelijks waarneembare moeilijkheden met de taal. Het is mogelijk dat de patiënt zelf moeilijkheden 
ervaart, die de onderzoeker niet of nauwelijks opvallen. 
 

7 De spraak en het taalbegrip zijn normaal. 

 

 
Rankinschaal Beoordeling door de onderzoeker) 
 
0 = Geen klachten/ geen symptomen 
 

1 = Weinig klachten geen beperkingen ondanks symptomen De klachten belemmeren de leefwijze niet  
 
2 = Lichte handicap Klachten leiden tot enige beperking in leefwijze, maar belemmeren 
het vermogen om voor zichzelf te zorgen niet 
 

3 = Matige handicap Klachten beperken de leefwijze duidelijk en verhinderen een 
volledig onafhankelijk bestaan. Heeft enige hulp nodig 
 
4 = Matig ernstige handicap. Klachten verhinderen duidelijk een onafhankelijk bestaan, 

hoewel voortdurende aandacht niet nodig is. Kan niet zonder hulp lopen en kan lichaam niet zonder hulp 
verzorgen 
 
5 = Ernstige handicap Volledig afhankelijke patiënt die dag en nacht voortdurend 
aandacht nodig heeft. Bedlegerig, incontinent, constante verzorging 
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Bijlage 7 Folder Keten CVA 

 
In de regio Zoetermeer werken verschillende zorginstellingen met elkaar samen om mensen die een beroerte 
hebben gehad op het juiste moment de juiste zorg te verlenen. Samen vormen deze zorginstellingen de CVA-
keten. In deze folder leest u hoe de zorg binnen deze CVA-keten georganiseerd is.  
 
Transmurale CVA-ketenzorg  
De zorgverlening in de keten is transmuraal. Dat wil zeggen: zorg over de muren van alle instellingen heen. De 
zorg start in het ziekenhuis en wordt voortgezet in de thuissituatie, het verpleeghuis of het revalidatiecentrum. 
Onderling wordt het behandelbeleid nauw op elkaar afgestemd.  
De onderstaande 6 instellingen vormen een transmurale keten. Daarin wordt de zorg op een zo hoog mogelijk 
niveau gebracht:  

 LangeLand Ziekenhuis 

 In Beweging Revalidatie 

 Gouden Hart  

 Sophia Revalidatie 

 Vierstroom Zorg Thuis  

 Huisartsvereniging Zoetermeer 

 Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) 

 
Hoe werkt deze keten nu in de praktijk  
Wanneer u wordt opgenomen in het LangeLand ziekenhuis, verblijft u op een afdeling die speciaal is ingericht 
voor CVA-patiënten. Het verblijf op deze afdeling duurt gemiddeld 6 dagen. Een multidisciplinair team 
bestaande uit neuroloog, revalidatiearts, fysiotherapeut, logopedist, diëtist, verpleging en de 
transferverpleegkundige bekijkt vervolgens welke plek in de keten na ontslag uit het ziekenhuis de juiste is. Dit 

kan zijn de thuissituatie met of zonder thuiszorg.  
Soms is revalidatie na de ziekenhuisopname nodig. Dit kan poliklinisch bij Sophia Zoetermeer of via de 
eerstelijns behandeling. Het kan ook nodig zijn dat een tijdelijke opname volgt op de speciale CVA-afdeling bij 
In Beweging of in de Sophia Revalidatiekliniek in Den Haag. De overplaatsing vanuit het ziekenhuis naar één 
van deze ketenpartners gebeurt altijd in overleg met u en uw familie.  

Samen met u zal er gekeken worden naar de meest passende zorg na de ziekenhuisopname. Wij zullen 
hiervoor niet alleen kijken naar onze ketenpartners maar ook naar andere zorgaanbieders. Hierin staan uw 
wensen, zorgvraag en wachtlijsten centraal. 
 
Transferverpleegkundigen  

Vanaf het moment dat u in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt een transferverpleegkundige 
ingeschakeld. Dit is een verpleegkundige die gespecialiseerd is op het gebied van de zorgverlening rondom 
patiënten na een ziekenhuisopname. Het is mogelijk dat bij terugkeer naar de thuissituatie vanuit het 
ziekenhuis, revalidatie, wijkverpleging of andere zorg nodig is. De transferverpleegkundige inventariseert 

samen met u en uw familie de benodigde zorg en benodigde hulpmiddelen en vraagt deze zorg aan.  
 
De Stroke unit  
De Stroke unit in het LangeLand ziekenhuis is een afdeling die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling 
van CVA-patiënten. Deze unit maakt deel uit van de afdeling neurologie. De  snelle en toegespitste procedures 

op de Stroke unit zorgen ervoor dat u sneller voor een aanvullende revalidatieperiode kunt worden 
overgeplaatst naar In Beweging, naar Sophia Revalidatie of naar huis met thuiszorg.  
Voordat u het ziekenhuis kunt verlaten, vinden op de Stroke unit verschillende onderzoeken plaats om de 

oorzaak van het CVA vast te stellen. Doorgaans gaat het om (een deel van) de volgende onderzoeken: 
lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, EEG, CT-scan, duplexscan en – indien nodig – een cardiologisch 
onderzoek en een MRI-scan. De neuroloog coördineert de medische zorg. Voor meer informatie over deze 
onderzoeken kunt u terecht bij de verpleegkundige op de afdeling.  

Kenmerkend voor de Stroke unit is dat al heel snel wordt begonnen met de revalidatie. Hierbij werken 
neuroloog, revalidatiearts, transferverpleegkundigen, fysiotherapeut, logopedist en verpleegkundigen in 
teamverband samen. 
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CVA-afdeling In Beweging  
Alle inspanningen zijn erop gericht dat u uw leven zo snel en zoveel als mogelijk is, weer kunt oppakken zoals u 
gewend was. De therapie, de zorgverlening, de activiteiten en de gastvrije omgeving dragen hieraan bij.  
  
Onder het motto ‘Alles is revalidatie’ bent u dagelijks actief bezig om uw zelfstandigheid zovee l mogelijk stap 
voor stap terug te winnen. Wij begeleiden u hierin met een gericht zorgplan en therapieprogramma, dat wij in 
overleg met u opstellen. Uw doelen staan hierin voorop. Afhankelijk van uw zorgplan wordt een afspraak met 
u gemaakt over de verblijfsduur, zodat u precies weet wat u kunt verwachten. En u zult zien: met de 
revalidatieaanpak van In beweging komt u verder dan u denkt! 

  
U oefent onder begeleiding van onze fysiotherapeut in één van onze fitness- of oefenruimtes. Maar ook de 
dagelijkse bezigheden die u bij In beweging  doet, zoals douchen en traplopen, kunnen een belangrijk 
onderdeel van uw revalidatieproces zijn. In elke fase van uw revalidatie wordt met u besproken wat u zelf kunt 
doen, wat nog niet en welke begeleiding u hierbij nodig heeft. 

  
Om uw mobiliteit te stimuleren worden bijvoorbeeld het ontbijt en de lunch in buffetvorm geserveerd. Indien 

nodig begeleiden onze therapeuten u hierbij. 
  

In Beweging werkt samen met het Goudenhart. Het Goudenhart beschikt over een groot aantal deskundige 
behandelaars, allen gespecialiseerd in revalidatie. Zo staan artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 
logopedisten, diëtisten,  voor u klaar. Afhankelijk van uw therapieprogramma wordt gekeken welke 

behandelaars u gaan begeleiden. Vanzelfsprekend werken zij nauw samen met de specialist die u behandeld 
heeft. 
  
Ook het zorgteam, dat bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden, is gespecialiseerd in revalidatie. Zij 
spreken met u af welke zorg en begeleiding zij u bieden. Uw behandelplan en persoonlijke doelstellingen zijn 

daarin leidend. 
   
In Beweging en Goudenhart werken nauw samen met alle zorgorganisaties in Zoetermeer en omgeving. 
 

Sophia Revalidatie  
Sophia Revalidatie is een revalidatiecentrum voor Medisch Specialistische Revalidatie.  Er zijn verschillende 
vormen van revalidatie waarvoor u in aanmerking kunt komen na ontslag uit het ziekenhuis. Het kan 
betekenen dat u wordt opgenomen in het revalidatiecentrum om klinisch te revalideren (Sophia Revalidatie in 
Den Haag). Dit is vooral aan de orde als u niet voldoende zelfstandig bent om thuis te kunnen functioneren of 
als heel intensieve therapie nodig is. 
Daarnaast is het mogelijk dat u vanuit de thuissituatie voor therapie naar het revalidatiecentrum gaat (Sophia 
Revalidatie in Zoetermeer).  
Binnen Sophia Revalidatie is een specialistisch team van zorgverleners betrokken (revalidatiearts, 
fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werk, psycholoog, seksuoloog, verpleging). Samen 

met u worden doelen opgesteld voor het revalidatietraject, het traject wordt afgestemd op hetgeen u nodig 
heeft.  
Het doel van de revalidatie is een maximaal herstel met een optimale kwaliteit van leven. Na afronding van het 
revalidatietraject blijft de patiënt zo nodig onder controle op de polikliniek van de revalidatiearts.  
Het programma wordt zo goed mogelijk afgestemd op de behandeling die in het ziekenhuis gestart is.  

 
Wijkverpleging Vierstroom Zorg Thuis 

Het is mogelijk dat bij terugkeer naar de thuissituatie vanuit het ziekenhuis, geriatrische revalidatie of medisch 
specialistische revalidatie, verdere zorg nodig is. Vanuit iedere instelling kan er wijkverpleging worden 
aangevraagd om de benodigde hulp en ondersteuning thuis te bieden. Deze zorg zal worden afgestemd op de 
behoeften en vragen van de patiënt en zijn familie/ naasten.  
 

CVA-nazorgpolikliniek  
Eenmaal teruggekeerd in de thuissituatie kunnen u en uw familie veel vragen hebben. Dit kunnen vragen zijn 
over het lichamelijk functioneren en de eventuele problemen die daaruit volgen. Ook kunt u hierbij denken 
aan emotionele gevolgen en veranderingen in gedrag en karakter.  

http://www.axioncontinu.nl/therapie-zonder-verblijf
http://www.axioncontinu.nl/therapie-zonder-verblijf
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Ongeveer 4 weken na de poliklinische CVA screening of ontslag uit het ziekenhuis heeft u een afspraak bij de 
verpleegkundige van de CVA-nazorgpoli. U krijgt deze afspraak bij uw ontslag mee. De verpleegkundige van de 
CVA nazorgpoli werkt nauw samen met de andere betrokken zorgverleners zoals de neuroloog, fysiotherapeut, 
logopedist, ergotherapeut, maatschappelijk werker en revalidatiearts.  
Het spreekuur is ook bedoeld voor uw naaste(n). Kom dus liever niet alleen, maar neem indien mogelijk 
iemand mee. Als u naar het spreekuur komt, wilt u dan ook een lijstje meenemen van uw medicijnen.  
 
Huisartsvereniging Zoetermeer 
Vanaf uw terugkeer uit het ziekenhuis of de revalidatiekliniek zal uw huisarts de zorg rond preventie op hart- 

en vaatziekten op zich nemen. Omdat u een beroerte hebt doorgemaakt is bij u de kans op ziekten van uw hart 
en bloedvaten verhoogd en is het van groot belang dat u samen met de praktijkondersteuner op zoek gaat 
naar risicofactoren die kunnen worden aangepakt. Denk daarbij aan een verhoogde bloeddruk, roken of 
overgewicht. De praktijkondersteuner en uw huisarts zullen u begeleiden bij het nemen van leefstijl-
maatregelen en  het bewaken van uw medicatie. De neuroloog start deze zorg al in het ziekenhuis en draagt 

dit over aan de huisarts. U hoort van de neuroloog wanneer dat gebeurt en u krijgt een speciale folder mee 
waarin uitgebreid beschreven staat wat u van uw huisartspraktijk kunt verwachten. 

 
Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) 

De SGZ maakt met zorgverzekeraars afspraken over de nazorg aan patiënten die een CVA hebben 
doorgemaakt, en bewaakt het nazorgprogramma. Naast de medische begeleiding door de huisarts en 
praktijkondersteuner, kennen de meeste huisartsenpraktijken in Zoetermeer en Benthuizen een 

praktijkverpleegkundige of eerstelijnsverpleegkundige. Zij  spreekt patiënten die een beroerte hebben 
doorgemaakt eens in de één á twee jaar  (thuis of op de praktijk), en onderzoekt of er sprake is van late 
gevolgen van uw beroerte en kan zo nodig gericht verwijzen naar een passende hulpverlener.  
 
Contact  

De CVA-nazorgverpleegkundige is uw contactpersoon als u direct na ziekenhuisopname naar huis gaat. De 
CVA-nazorgverpleegkundige is te bereiken op:  
U kunt op maandag en woensdag telefonisch contact opnemen met de nazorgverpleegkundige, via de 
polikliniek neurologie: 079-346 2563. U kunt bellen tussen 9.00 en 15. 00 uur. 

U mag ook altijd mailen naar; a.neele@llz.nl  
 
Tot slot  
Voor meer informatie over een CVA kunt u terecht op www.hartstichting.nl.  
Voor meer informatie over de samenwerkende organisaties binnen de CVA-keten, kunt u terecht bij de CVA-
nazorgverpleegkundige en op de websites van de verschillende organisaties. U kunt op deze websites 
verschillende folders en informatie vinden over de bovenstaande diensten. 

mailto:a.neele@llz.nl
http://www.hartstichting.nl/
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Bijlage 8 Organisaties Keten CVA  

 
 
LangeLand Ziekenhuis    

Stroke Unit, neurologie Afdeling 2B 
Toneellaan 1 
2725 NA Zoetermeer 
079- 346 2626 

https://www.llz.nl  
 
In Beweging revalidatie   

Brechtzijde 45  
2725 NR Zoetermeer 
079- 7122179 
https://www.in-beweging.org  
 

Gouden Hart 
Brechtzijde 45 
2725 NR Zoetermeer 
079-7122190 

https://www.goudenhart.nu/  
 
Vierstroom Zorg Tthuis 
088-0444888 
https://www.vierstroom.nl  

 
Sophia Revalidatie Zoetermeer (polikliniek)  
Brechtzijde 20 
2725 NS Zoetermeer  
070-3593400 

https://www.sophiarevalidatie.nl/ 
 
Sophia revalidatie Den Haag  
Vrederustlaan 180 
2543 SW Den Haag  

070- 359 35 93  
https://www.sophiarevalidatie.nl/ 

 
Huisartsvereniging Zoetermeer en 

Stichting Georganiseerde eerstelijn Zoetermeer 
Croesinckplein 24-26 
2722EA  Zoetermeer 

079-3208686 
https://sgz.zoetermeergezond.nl 

https://www.llz.nl/
https://www.in-beweging.org/
https://www.goudenhart.nu/
https://www.vierstroom.nl/
https://www.sophiarevalidatie.nl/
https://www.sophiarevalidatie.nl/
https://sgz.zoetermeergezond.nl/
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Bijlage 9 Stroomdiagram triage na ontslag 
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Bijlage 10 Nazorgpoli LLZ 
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Bijlage 11 Verkorte Screeningslijst na CVA 

  
 STAP 1                 STAP 2 STAP 3  STAP 4 

mogelijke problemen na een beroerte ja/nee/ 

nvt 
vraag formulieren Actie 

1 ADL 

De patiënt heeft hulp nodig bij 

uitvoeren van de ADL (zich wassen, 

kleden etc.)? 

ja Ad 1 BI bespreken 

voorzieningen 

nee    

2 IADL 

De patiënt heeft dagelijks hulp nodig 

bij runnen van het huishouden (koken, 

boodschappen doen, sociale 

activiteiten, hobby, werk, vervoer 

e.d.)? 

ja Ad 2 User-P deel 2 

bespreken 

voorzieningen / consult 

Ergotherapie 

folder:  

autorijden na een 

beroerte 

nee --   

3a 

 

Sociale activiteiten 

De patiënt ervaart dagelijks problemen 

bij hobby’s, uitstapjes, bezoek, contact 

met anderen? 

ja -- User-P deel 2  

nee --   

3b De patiënt ervaart dagelijks problemen 

mbt een adequate vorm van 

dagbesteding (baan, vrijwilligerswerk, 

e.d.)? 

ja -- User-P deel 2  

nee --   

4 Cognitie 

De patiënt heeft dagelijks problemen 

met geheugen, concentratie en meer 

activiteiten tegelijk doen? 

ja -- 

CLCE-24  

cognitie 

item 1-11) 

folder: 

Onzichtbare gevolgen 

Verwijzing GHP 

nee --   

5 Communicatie 

De patiënt heeft dagelijks 

moeilijkheden met lezen, schrijven, 

spraak, taalbegrip e.d.? 

ja -- 

CLCE-24 

communicatie 

(item 12-13) 

folder:  

Afasie, wat  is dat? 

Consult Logopedie 

nee --   

6 Emotioneel/psychisch 

De patiënt heeft dagelijks last van 

somberheid, angst, nutteloos gevoel, 

depressieve stemming e.d.? ja Ad 6 

CLCE-24  

emoties en 

gedrag  

(item 14-21) 
1e lijn GGZ POH/ 

consult psycholoog  

mogelijk  

HADS 

nee --   

7 Vermoeidheid 

De patiënt is dagelijks veel en vaak 

vermoeid? 

ja -- FSS-7 

folder: Leven met 

vermoeidheid 

Consult Revalidatie 

nee --   

8a Risicomanagement: leefstijl 

De patiënt is onbekend met de 

risicofactoren die door hem/haar 

beïnvloedbaar zijn (roken, gewicht, 

alcohol lichaamsbeweging) of ervaart 

problemen met zelfmanagement? 

ja Ad 8a  

Folders: 

Heb hart voor je hoofd      

Opsteker voor roker 

nee --  
Onderdeel CVRM 

module huisartsen 

8b Risicomanagement: medicatie 

De bloeddruk en cholesterol ivm 

risicofactoren worden onregelmatig 

gecontroleerd? 

ja Ad 8b  

folders: Te hoog 

cholesterol 

Te hoge bloeddruk 

nee --  
Onderdeel CVRM 

module huisartsen 

9 Medische controle 

De patiënt krijgt momenteel nog 

behandelingen of medicatie i.v.m. de 

beroerte? 

ja Ad 9   

nee Ad 9b   

10a Medische status 

De patiënt heeft slaapproblemen, 

slikproblemen, pijnklachten en/of last 

van duizeligheid na de beroerte? 

ja Ad 10   

nee --   

10b De patiënt heeft nog overige klachten 

i.v.m. de beroerte? 

 

 

ja Ad 10   

nee --   
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 STAP 1                 STAP 2 STAP 3  STAP 4 

11a Relatie met naasten 

De partner/naaste vindt het zwaar om 

voor de patiënt te zorgen? 

ja  CSI 
Zosamen; ergotherapie 

maatschappelijk werlk  

nee/nvt --   

11b Kind(eren) ervaren problemen met 

vader/moeder na de beroerte? 
ja Ad 11  

folder: Het blijft je vader 

of moeder 

nee/nvt --   

11c De patiënt ervaart problemen met de 

naaste en/of kind(eren)? 

ja Ad 11   

nee/nvt --   

11d Er zijn problemen tussen de patiënt en 

de naaste betreffende intimiteit (en/of 

seksualiteit)? 

ja Ad 11  
folder: Beroerte en 

dan? 

nee/nvt --   

12 Informatievoorlichting 

De patiënt vindt dat hij/zij onvoldoende 

info heeft ontvangen over de gevolgen 

van een beroerte en de mogelijkheden 

van herstel? 

ja Ad 12  
folder: Beroerte en 

dan? 

nee --   

 

STAP 2: Aanvullende vragen 

Ad vraag 1 en vraag 2: ADL/IADL 

 

Zijn er adequate hulpmiddelen in gebruik en wat moet er nog worden geregeld? 

  aanwezig reeds besteld  aanvragen    nvt 

rollator   □     □     □   □ 

rolstoel  □     □  □   □ 

vierpoot   □     □     □   □ 

 

 

Zijn er woningaanpassingen aangebracht en/of wat moet er nog worden geregeld? 

  aanwezig reeds besteld  aanvragen    nvt 

traplift   □     □     □   □ 

beugels toilet  □     □     □   □ 

beugels douche  □     □     □   □ 

 

Is de thuiszorg ingezet en/of wat moet er nog worden geregeld? 

 

  aanwezig reeds besteld  aanvragen    nvt 

huishoudelijk  □     □     □   □ 

verzorging  □     □     □   □ 

 

 

Is er fysio-, ergotherapie en/of logopedie ingezet en/of wat moet 

er nog worden geregeld? 

 

  aanwezig reeds besteld  aanvragen    nvt 

fysiotherapie  □     □     □   □ 

ergotherapie  □     □     □   □ 

logopedie  □     □     □   □ 
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Ad vraag 6, vraag 8b en vraag 9: Medicatie/behandeling 

 

a. Welke medicatie of behandeling krijgt de patiënt (op welk gebied)? En is de patiënt medicatie- / therapietrouw? 

 

b. Heeft de patiënt nog aanvullende medicatie of behandelingen nodig? 

 

Ad vraag 8a: risicomanagement; leefstijl 

 

Is de patiënt bekend met risicofactor ROKEN                □ ja □ nee 

Moet er acties worden ondernomen ivm ROKEN              □  ja, nl…  □ nee 

 

Is de patiënt bekend met risicofactor OVERGEWICHT   □ ja    □ nee 

Moet er acties worden ondernomen ivm OVERGWICHT   □ ja, nl □ nee 

 

Is de patiënt bekend met risicofactor BEWEGING   □ ja    □ nee 

Moet er acties worden ondernomen ivm BEWEGING   □ ja, nl □ nee 

 

Is de patiënt bekend met risicofactor ALCOHOL □ ja  □ nee 

Moet er acties worden ondernomen ivm ALCOHOL    □ ja, nl □ nee 

 

Ad vraag 10: medische status 

 

Beschrijving van de klachten of aandoeningen gerelateerd aan het CVA. 

 

Ad vraag 11: relatie met directe naasten 

 

Beschrijving van de relaties met directe naasten 

 

Ad vraag 12: informatievoorlichting 

 

Welke informatie heeft de patiënt al ontvangen en/of welke wilt hij/zij nog ontvangen? 

 

 

 
 

  

 


