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CVA-zorgketen DWO
In de regio Delft/Westland/Oostland
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. Een
onderdeel van deze ketenzorg is het CVA
nazorghuisbezoek.

CVA-nazorghuisbezoeken
Deze folder geeft u informatie over de
CVA-nazorghuisbezoeken door één van de
CVA-zorgcoördinatoren van Careyn
thuiszorg.

Voor wie zijn de nazorghuisbezoeken
bedoeld?
De huisbezoeken zijn bedoeld voor u als u
een beroerte of hersenbloeding (CVA)
heeft doorgemaakt. U merkt dat u na het
CVA minder goed kunt spreken, bewegen
of moeite heeft met uw geheugen.
Eenmaal thuis wordt de betekenis van
deze beperkingen pas goed voor u
duidelijk. U ervaart dat alles niet meer
gaat zoals u gewend bent. Ook uw partner
en familie merken de gevolgen van uw
CVA. Het is voor hen niet altijd eenvoudig
goed te reageren. Careyn thuiszorg biedt u
en uw naasten de mogelijkheid om tijdens
een huisbezoek over uw ervaringen te
praten.

Wat houdt het CVA-nazorghuisbezoek
in?
Careyn biedt drie nazorghuisbezoeken aan
bij patiënten die een CVA hebben
doorgemaakt. Deze huisbezoeken worden
gehouden door gespecialiseerde CVAverpleegkundigen (CVAzorgcoördinatoren). In het gesprek kunnen
onderwerpen aan de orde komen zoals:
-Wat is een CVA en wat zijn de gevolgen
voor u, uw partner, uw familie en
anderen.
-Het bespreken van eventuele psychische
veranderingen na een CVA.
- Hoe kan degene die voor u zorgt
(mantelzorger) ondersteund worden.
Indien nodig kan de CVA-zorgcoördinator
een aanvraag regelen voor hulpmiddelen,
thuiszorg of mantelzorgondersteuning.
Ook kan zij u verwijzen naar andere
hulpverleners in uw woonomgeving.
In het eerste gesprek wordt ook een
scorelijst (MRS) afgenomen. De informatie
hier uit wordt gebruikt om de zorg in de
keten te verbeteren.
De drie huisbezoeken worden tot twee
jaar na CVA gegeven. Soms kan één
huisbezoek voldoende zijn en wordt de
zorg na het eerste gesprek afgesloten.

Wie regelt het nazorghuisbezoek
U wordt aangemeld voor een
nazorghuisbezoek door de transmuraal
CVA-verpleegkundige vanuit het Reinier de

Graafziekenhuis, Sophia Revalidatie of
Pieter van Foreest. Ook uw huisarts kan u
aanmelden voor een CVAnazorghuisbezoek.
Indien u niet bent aangemeld en er toch
behoefte ontstaat aan een
nazorghuisbezoek of u heeft andere
vragen, dan kunt u een afspraak maken
met de CVA-zorgcoördinator van uw
woongebied via Careyn-contact
088-123 99 88. Ook kunt u mailen naar:
cva@careyn.nl

Informatie en aanmelding
Careyn contact: 088-123 99 88 (lokaal
tarief) email: cva@careyn.nl

