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Jaarlijks krijgen 43.000 personen in Nederland een CVA 
(Cerebro Vasculair accident) of anders genoemd een beroerte. 
Een beroerte kan een herseninfarct zijn, een hersenbloeding of 
een TIA ( Transcient Ischemic Att ack). Een beroerte is een acute 
verstoring van de bloedvoorziening van de hersenen. 

Mogelijke gevolgen die kunnen optreden: 
• Verlamming
• Spraak-en taalstoornissen
• Concentrati e probleem
• Vermoeidheid
• Trager in handelen

CVA coördinator thuis
De CVA coördinator thuis maakt deel uit van de ketenzorg CVA. De 
CVA coördinator  thuis is een wijkverpleegkundige van Envida.

Binnen 3-4 weken na ontslag naar huis neemt de CVA thuiszorg 
coördinator , telefonisch of middels een brief, contact met u op om, 
indien gewenst,  een afspraak te maken voor een huisbezoek. 
Indien u eerder vragen heeft  kunt u zelf contact met ons opnemen.
Voor deze huisbezoeken hoeft  u geen eigen bijdrage te betalen.

Wanneer u een CVA heeft  gehad, kunnen wij ons voorstellen dat u 
(en/of uw mantelzorger) misschien vragen heeft . Hoe kan ik omgaan 
met de gevolgen die ik ervaar en waar kan ik terecht met mijn vragen 
of hoe kan ik hulp krijgen? 
De CVA coördinator thuis kan de situati e met u in kaart brengen en 
kan u gericht informeren, therapie en/of ondersteuning inzett en om 
uw revalidati eproces zo goed mogelijk te laten verlopen. De CVA 
coördinator thuis neemt de ti jd om met u in gesprek te gaan over u 
ervaringenZij zorgt ervoor dat uw (huis) arts en therapeut op de 
hoogte wordt gebracht van de ontwikkelingen binnen uw revalidati e-
proces. 

De CVA coördinator thuis kan het aanspreekpunt 
zijn voor al uw vragen, zoals: 
• Ik voel me zo snel moe. “Is dit normaal, gaat dit 
 voorbij?”
• Hoe kan ik herhaling voorkomen?
• Kan en mag ik nog autorijden?
• Hoe pak ik de uitvoering van mijn dagelijkse 
 werkzaamheden weer op? 
• Ik wil met lotgenoten praten, waar kan ik terecht?
• Ik heb vragen over mijn medicati e.

CVA thuiszorgteam
Het thuiszorgteam kan, naast de huisarts, bestaan uit 
meerdere disciplines, bijvoorbeeld de fysiotherapeut, 
de logopedist of de ergotherapeut. Zij kunnen indien 
nodig worden ingezet bij de revalidati e in de 
thuissituati e. 

Meer informati e en aanmelden?
Voor informati e en voor het aanvragen van deze 
zorg kunt u contact opnemen met een van de 
CVA coördinatoren thuis: 

Joyce Duijsings  06  - 4373 0002
Anke Jansen  06  - 5358 8281
Marlou Kallen  06  - 4372 8351 

Per mail: CVAzorg@envida.nl


