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Nieuwe manier van samenwerken, net zo efficiënt. 

Ruim anderhalf jaar na de uitbraak van het COVID19 virus werken we 
nog steeds grotendeels op afstand met elkaar. Dit weerhoudt ons er 
echter niet van om in de keten te blijven werken aan verbeteringen en 
vernieuwingen. 

 

We mogen trots zijn op de onderstaande nieuwe initiatieven die gaan 
starten. 

Onze nazorgschakel op de stadspoli wordt uitgebreid:           
CVA nazorgpoli wordt CVA/ hersenletsel nazorgpoli. 

Het heeft  langer geduurd dan we hadden gedacht, maar het is een feit:         
De CVA nazorgpoli is uitgebreid naar hersenletselpoli.                          
De spreekuren voor de nieuwe patiëntengroep, de  patiënten met 
traumatisch hersenletsel, zijn ingebed in de huidige structuur die nu 
voor CVA nazorg geldt.  

Het gaat hierbij om  patiënten die enkele dagen opgenomen zijn in het 
ziekenhuis met  uiteindelijk rechtstreeks ontslag naar huis.                          
Voor de groep patienten die gaan revalideren in Adelante wordt de 
nazorg ingeregeld, deze mensen hoeven dan ook niet op de nazorgpoli 
terug te komen. Voor de patienten die alleen op de SEH zijn geweest, 
maar niet opgenomen worden in het ziekenhuis, hoeft deze nazorg ook 
niet opgestart. Zij krijgen foldermateriaal mee naar huis en kunnen zich 
bij aanhoudende klachten melden bij de huisarts. 

De huisarts  kan  altijd terugverwijzen naar de nazorgpoli.       
Dit kan via email naar cvazorg@mumc.nl of                                
telefonisch via 043- 387 7831 (inspreken kan ook!!) 

 

Hoe vinden we de juiste zorg voor de cliënt 

Speciaal ontwikkeld voor mensen met hersenletsel, door mensen met 
hersenletsel, is de keuzewijzer hersenletsel. Zorg moet makkelijk te 
vinden zijn én laagdrempelig te bereiken zijn.                              

https://www.hersenletsellimburg.nl/sites/default/files/ehl_ke
uzewijzer_volwassenen_2019.pdfn  
óf via de ketenwebsite: https://hersenenzenuwcentrum.mumc/                                                                                                             
aandoeningen/cva-beroerte 
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Daarnaast is er een loket gecreeërd  waar iedereen met  vragen op het 
gebied van hersenletsel, inclusief CVA/ Beroerte, terecht kan.                  
Dit is de Breinlijn. 

Breinlijn is er een landelijk ontwikkelde toegangspoort, met regionaal 
ingerichte netwerken aan de achterkant.  Mensen met hersenletsel, hun 
naasten en professionals kunnen daar terecht voor vragen en casuïstiek 
over hersenletsel. Het is een  gratis hulpdienst  en bereikbaar via de 
website www.breinlijn.nl en het centrale telefoonnummer 085 – 
2250244.  Vanuit onze keten zullen zorgpartners van Envida, Adelante en 
SGL deelnemen aan het beantwoorden van vragen en doorverwijzen naar 
de juiste zorgverlener in de regio. 

De  CVA Nazorg nog een keertje uitgelicht: 

Bij ontslag naar huis vanuit ziekenhuis, GRZ én MSR: altijd inschakelen 
CVA Coordinator van Envida voor het inplannen van een huisbezoek. Dit 
kan gregeld worden  via cvazorg@envida.nl  

6x per jaar is er een MDO CVA nazorg: cliënten kunnen worden 
aangemeld via cvazorg@envida.nl  Naast revalidatiearts en 
verpleegkundig specialist uit het MUMC+ en CVA Coordinator van Envida, 
zijn alleen díé 1e lijns professionals aanwezig die betrokken zijn bij een 
van de ingebrachte cliënt(en)/ casuïstieken. 

Bij ontslag uit het ziekenhuis volgen: 
Na 6 weken  een medische controle op de poli neurologie MUMC+ 
Na 4 maanden een verpleegkundige controle op de CVA/ Hersenletsel 
nazorgpoli op de stadspoli's Oost en West in Maasticht. 
 
Communicatie onderling: 
Bij einde behandeling vóór 3 maanden óf tot 3 maanden na ontstaan van 
het event een (eind)rapportage sturen naar de verpleegkundigen van de 
nazorgpoli. 
Dit kan via cvazorg@mumc.nl 
 
 
Ervaringsdeskundigen NAH als coach in de nazorgfase  
De ervaringsdeskundigen hersenletsel zijn opgeleid  tot coaches  voor 
begeleiding in de thuissituatie/ nazorgfase op sociaal en emotioneel 
gebied. Inzetten van deze coaches is op vrijwillige basis, er zijn dus geen 
kosten aan verbonden. Coördinatie ligt in handen van Adelante. 
Momenteel is er een spreekuur ingericht binnen Adelante én een 
spreekuur binnen het MUMC+. Beiden door revalidatie gecoördineerd. 
Voor onze regio is Rian van den Goor de medisch inhoudelijke 
contactpersoon. Aanmeldingen voor begeleiding van cliënten kunnen dan 
ook via Rian geregeld worden, via rian.vanden.goor@mumc.nl                                                          
Een en ander wordt nog gefinetuned, maar de eerste stappen zijn gezet. 

   

   

   

 

http://www.breinlijn/
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