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Naam: ..............................................................................
 
U bent opgenomen in het Catharina Ziekenhuis op de afdeling 
Neurologie.
 
De specialist die u behandeld is .........................................
 
 

Omdat we u zo goed mogelijk willen voorlichten over alles wat met uw 
opname te maken heeft, ontvangt u deze informatiefolder. U kunt in 
deze folder ook aantekeningen maken of vragen noteren.
 
Het is belangrijk dat u deze folder meeneemt als u met uw behandelaars 
een gesprek voert of later op controle gaat. Ook in de instelling waar 
u gaat revalideren of als u thuis bent kunt u de folder gebruiken voor 
hulpverleners die u komen helpen.
 

Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl

NEU040 / Individueel zorgplan 

‘Goede zorg na CVA/TIA’ / 27-11-2020
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Voorwoord
In Eindhoven en omgeving werken een groot aantal instellingen 
samen om de zorg en behandeling voor  patiënten met een beroerte 
te verbeteren en op peil te houden. Deze samenwerking heet: CVA 
Netwerk Eindhoven – de Kempen.
 

In het logo van het netwerk 
symboliseert de oranje bol de patiënt/
cliënt met daarom heen blauwe bollen 
die onze locaties verbeelden. In elke 
fase kan de ene of andere instelling 
dichtbij of verder van de patiënt/cliënt 

af staan. Dit is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en 
behoeften van u als cliënt. In het kader van uw herstel is het belangrijk 
dat u zelf een actieve rol hebt in uw revalidatie/herstelproces. De 
inhoud van deze map geeft u inzicht in wat er is gebeurd.
 
Het gaat bij behandeling van een beroerte om logistieke en inhoudelijke 
afstemming tussen en binnen instellingen, zodanig dat de patiënt de 
juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats, van de juiste 
hulpverlener krijgt.
 
Daarom wordt door onderstaande instellingen samengewerkt en 
geschoold.
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De website van het CVA Netwerk is: 
www.cvanetwerkeindhoven-dekempen.nl
U kunt via de website vragen of opmerkingen doorgeven. Er worden 
ook nieuwsfeiten gedeeld die we van andere patientenverenigingen 
ontvangen.
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Individueel zorgplan 

'Goede zorg na CVA/TIA'

Met een individueel zorgplan krijgt u inzicht in de situatie 
met betrekking tot uw gezondheid nadat u een beroerte 
hebt doorgemaakt. U kunt hierin zelf gegevens bijhouden 
over uitslagen van onderzoek, medicijn gebruik, doelen enz.
 
Diagnose en behandeling
Uw zaalarts is: .......................................................... 
U bent opgenomen in verband met:
□ Herseninfarct
□ Hersenbloeding
□ TIA (tijdelijke klachten) 
U hebt de volgende behandeling ondergaan:
□ Trombolyse
□ Trombectomie
□ Geen van bovenstaande
 
Klachten:
□ Minder kracht in arm □  rechts   □  links
□ Minder kracht in been □  rechts   □  links
□ Verlamming ..................................
□ Coördinatie stoornis .........................
□ Minder gevoel in .............................
□ Problemen met taal/spraak
□ Problemen met slikken
□ Problemen met gezichtsvermogen
 
Bijzonderheden / advies:
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................
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Observatie van handelen/lunchgroep: Conclusie:

□ Problemen met waarnemen ......................................................

□ Problemen met herinneren ......................................................

□ Problemen met plannen ......................................................

□ Problemen met uitvoeren ......................................................

               
Mijn meetwaarden
 

Datum

Gewicht

Bloeddruk

 
Datum

Cholesterol/HDL ratio <5.0

HDL (goed) >1.10

LDL (slecht) <2.5

Triglyceriden <1.7

HbA1c 3.8-5.8

Glucose (nuchter/niet nuchter)
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Overzicht van mijn risicofactoren
□ Roken
□ Ongezond eten
□ Te veel alcohol drinken
□ Te weinig bewegen
□ Te hoge bloeddruk
□ Te hoog cholesterolgehalte
□ Te hoge bloedsuiker
□ Overgewicht
□ Te veel stress
□ Onzorgvuldig medicijngebruik
 
Door deze risicofactoren te verkleinen kunt u de kans op een nieuwe 
beroerte verkleinen.
 
Denk na over: wat u wilt veranderen, van wie u steun/advies hierbij 
nodig hebt en maak afspraken wanneer u hiermee gaat starten.
 
Na het ontslag uit het ziekenhuis kunnen uw naasten, de huisarts, 
praktijkondersteuner of therapeuten u hierbij helpen.
 
Overzicht van mijn medicijnen
U kunt de verpleegkundige vragen een uitdraai te maken van de 
medicijnen. Ook kunt u van nieuwe medicijnen een uitdraai vragen 
omtrent de werking en eventuele bijwerkingen.
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Algemene Informatie Catharina Ziekenhuis
 
Afdeling Neurologie, Brain Care Unit
 

De periode op de Brain Care Unit zal 
voornamelijk bestaan uit het doen van 
onderzoek om vast te stellen wat er precies 
in het hoofd is gebeurd. U zult zo snel 
mogelijk gemobiliseerd worden door 
verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Ook 

nemen zij een aantal testen af om een goed beeld te krijgen van uw 
mogelijkheden. De ergotherapeut zal vooral kijken naar de uitvoering 
van dagelijkse handelingen (concentratie, begrip, planning) en de 
functie van uw hand en arm. De logopedist wordt ingeschakeld bij 
problemen op het gebied van slikken, kauwen of taal- en spraak.
 
De revalidatiearts bespreekt met de neuroloog, op basis van uw 
persoonlijke situatie, wat de beste revalidatieplaats is voor u. Als u 
naar een revalidatieplaats gaat bij een instelling voor Geriatrische 
Revalidatie, dan regelt de transferverpleegkundige dit in overleg met 
u. Op de afdeling is een Adviseur Neurorevalidatie aanwezig. Zij kan 
algemene vragen beantwoorden over een beroerte, revalideren, hulp bij 
oefeningen, waar vind ik een geschikte therapeut in de thuisomgeving, 
CVA Ketenzorg en zo voorts. 
 
U mag hiervoor een afspraak maken via de afdelingssecretaresse. U 
vindt haar kantoor op de afdeling. U mag ook altijd een vraag sturen 
via e-consult in MijnCatharina of het vragenformulier op de website 
gebruiken: www.cvanetwerkeindhoven-dekempen.nl
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Zorgpad voor patiënt met een beroerte (dag 
0-4)
 
De opnamedag (dag 0)
De verpleegkundige helpt u met het installeren op de Brain Care 
Unit. Hier worden uw hartritme, bloeddruk, temperatuur en polsslag 
gemeten. Ook wordt de kracht van uw armen en benen gemeten. 
De verpleegkundige kijkt met een lampje in uw ogen. Deze controles 
worden vaak herhaald, dit gebeurt ook ‘s nachts.
 
De verpleegkundige voert met u en uw familie een opname gesprek. 
Het doel van dit gesprek is om u beter te leren kennen, vragen te 
beantwoorden en met u te praten over eventuele problemen rondom 
uw opname. Hierbij wordt ook gevraagd wie uw contactpersoon zal zijn. 
Met vragen kan uw contactpersoon terecht bij de verpleegkundige die 
op die dag voor u zorgt. Het televisiescherm bij de entree toont de naam 
van het aanwezige personeel.
 

Vandaag wordt op 
verschillende momenten 
bloed uit de vingertop 
genomen. Dit is om in beeld 
te brengen hoe uw 
suikergehalte over een hele 

dag is. Een beroerte kan hier namelijk invloed op hebben.  Zo nodig 
krijgt u hier medicatie voor. Dit gaat in overleg met de neuroloog en 
internist.
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Eten en drinken
Omdat u door de beroerte ook problemen kunt hebben 
met eten en drinken zal de verpleegkundige een sliktest 
afnemen. Mocht u zich verslikken dan kan dit gevolgen 
hebben voor wat u wel en niet mag hebben. De 
verpleegkundige zal dit aan u uitleggen. Als het slikken helemaal niet 
gaat, dan zal de verpleegkundige bij u een neussonde inbrengen. Dit is 
een slangetje dat via uw neus door uw keel naar de maag loopt en waar 
de verpleegkundige dan sondevoeding door geeft.
De verpleegkundige zal de komende dagen ook bijhouden wat u eet en 
drinkt zodat duidelijk is of u voldoende binnen krijgt.
Soms is het gevoel over de blaas anders dan voor de beroerte of zijn er 
problemen met plassen. In dat geval zal de verpleegkundige met een 
apparaatje op de buik, de blaasinhoud meten.
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Dag 1
De verpleegkundige zal met u overleggen hoe u zich wilt wassen en of u 
hulp nodig heeft.
 

  
 
In de ochtend komen de artsen langs die verdere onderzoeken 
afspreken. Indien er geen medische bezwaren zijn, wordt u zo snel 
mogelijk gevraagd om zelf actief deel te nemen aan de dagelijkse 
dingen. 
De verpleegkundigen van de afdeling Neurologie zijn extra geschoold 
in het werken volgens de laatste revalidatie richtlijnen. Zij kunnen u 
daarom ook helpen met revalidatie oefeningen die u van de therapeut 
krijgt. Gelijk beginnen met oefenen helpt u straks om allerlei dagelijkse 
dingen beter te kunnen doen. 
Na 24 uur, als de controles goed zijn, zal de verpleegkundige de 
controles verminderen.
Als alles goed blijft, mag u vandaag van de Brain 
Care Unit af en verhuist u, op dezelfde afdeling, 
naar een andere kamer. Daar zal meer het accent 
liggen op verdere uitbreiding van het revalideren 
en mobiliseren. 
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Dag 2
U en eventueel uw contactpersoon krijgen vandaag of morgen een 
zorggesprek met de verpleegkundige. Dit gesprek vindt meestal plaats 
tussen 14.15 en 15.15 uur. Het gesprek duurt ongeveer 10-15 minuten.
 
De verpleegkundige besteedt aandacht aan de 
vragen die u nog heeft over uw ziekenhuisopname 
en herhaalt de informatie die de arts u heeft 
gegeven over diagnose en onderzoeken. U krijgt dit 
individueel zorgplan waarin u informatie kunt 
vinden over uw opname, maar waar u ook 
aantekeningen kunt maken om een beter inzicht te 
krijgen in uw eigen ziekteproces. 
 
Vandaag of morgen wordt u ingepland voor 
deelname aan de lunchgroep. Doel hiervan is om 
te observeren of de beroerte invloed heeft gehad 
op het plannen, de waarneming en het uitvoering 
van een handeling. De observatie wordt gedaan 
door een verpleegkundige en/of ergotherapeut/logopedist. De 
informatie wordt gebruikt om advies te geven aan de arts met 
betrekking tot een veilige ontslagbestemming. Op basis van de 
observatie kan eventueel de neuropsycholoog in consult gevraagd 
worden.  
   
Als u oefenbladen hebt ontvangen van de fysiotherapeut is het 
belangrijk dat u deze probeert 3x per dag te doen. Als u hierbij hulp 
nodig hebt, kunt u uw direct naasten, de verpleegkundige of de 
fysiotherapeut vragen. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat 
dit het herstel bevorderd. Oefenen is belangrijk om uiteindelijk weer zo 
zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.  
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Tijdens de opname (dag 2-4)
Als alle onderzoeken zijn geweest zal de 
verpleegkundige samen met uw familie een 
gesprek plannen met de arts assistent. Dit gesprek 
vindt meestal plaats tussen 14.00 en 16.00 uur. Het 
gesprek duurt ongeveer 20 minuten. U kunt 
aangeven over welke onderwerpen u meer 
informatie wilt ontvangen en op welk moment. De 
verpleegkundige gaat met u na of alle informatie die u de afgelopen 
dagen heeft ontvangen duidelijk is. De arts zal samen met u bespreken 
wat het advies is van de behandelaars. De keuze is afhankelijk van het 
revalidatiedoel, uw vermoeidheid en waar u volgens de arts, het beste 
vooruit kunt gaan.
 
De verpleegkundige en arts willen graag het volgende van u weten:
•	 Hebt u ergens pijn
•	 Wat voelt u in uw aangedane zijde
•	 Ziet en hoort u goed
•	 Merkt u nog andere verschillen.
 
Informatie paramedici (fysiotherapie, ergotherapie en diëtiste)
Hieronder vindt u enkele opdrachten en / of adviezen van de paramedici 
waarmee u en uw naaste mee aan de slag kunnen tijdens u verblijf in 
het ziekenhuis. Door deze oefeningen in te vullen of de adviezen nog 
een keer te lezen krijgt u wellicht meer inzicht in verschillende aspecten 
welke van belang zijn in uw revalidatie.
Deze opdrachten zijn vrijblijvend.
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Oefeningen: persoonlijke opdrachten en 
adviezen
Hieronder staan enkele opdrachten en adviezen van de fysiotherapeut, 
ergotherapeut en diëtiste. Hiermee kunnen u en uw naaste aan de 
slag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Door deze oefeningen in te 
vullen en de adviezen nog een keer te lezen, krijgt u meer inzicht in uw 
belastbaarheid tijdens de revalidatie. De opdrachten zijn vrijblijvend.
 
Fietsen (MOTOmed)
Tijdens uw revalidatie is het van belang dat u voldoende beweegt. 
Het advies is om minsten 40 tot 60 minuten te bewegen op een dag. 
Hieronder valt iedere vorm van oefenen. Lees voor meer informatie de 
folder revalidatie na beroerte. 
 
Advies van de fysiotherapeut/verpleegkundige:
U mag ... x per dag fietsen.
Weerstand: ...
Aantal minuten: ...
Actief/passief: ...
Zelfstandig fietsen: ja / nee
 
Als u het advies heeft gekregen om te 
gaan fietsen op de MOTOmed, mag u 
na iedere keer dat u heeft gefietst 
invullen hoe het is gegaan. Hieronder 
staat uitgelegd wat u mag invullen.
 
Weerstand: dit staat op MOTOmed. 0 
is geen weerstand, 20 is de grootste 
weerstand
 
Borg-score: geef aan hoe 
vermoeidheid de inspanning was (zie 
figuur 1);
 
Actief/passief: heeft u actief (zelf) of 
passief (met ondersteuning) gefietst. 
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Tabel invulschema fietsen MOTOmed

Datum

Weerstand

Borg (1-10)

Actief/
passief

 

Datum

Weerstand

Borg (1-10)

Actief/
passief
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Belasting/belastbaarheid
Hieronder vindt u een oefening om de belasting gedurende de dag in 
kaart te brengen. Deze kunt u alleen, samen met uw naaste, of met de 
verpleegkundige invullen. In ieder blokje vult u in welke activiteit u heeft 
gedaan. U kunt in de tabel de activiteiten scoren met: ontspannen, licht, 
gemiddeld of zwaar. Hierdoor krijgen u en uw naaste inzicht in welke 
activiteiten wel en niet zwaar zijn voor u. Het is tijdens uw revalidatie 
van belang om een goede verdeling tussen inspanning en rust te 
hebben. Voor meer informatie zie folder: Revalidatie na Beroerte
 
Voorbeeld:

Tijd Activiteit Tijdsduur Ontspannen Licht Gemiddeld Zwaar

08.00 Wassen/
aankleden

30 min X

08.30 Ontbijt en 
opruimen

30 min X

09.00 Hond uitlaten 15 min X

09.15 Fietsen naar 
werk

15 min X
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Hieronder kan u zelf aan de slag!
Keuze uit: wassen / rusten / ontbijten / oefenen / lunchen / bezoek  / 
onderzoek / avondeten / tv-kijken / etc.

Tijd Activiteit Tijdsduur Ontspannen Licht Gemiddeld Zwaar
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Voeding
Slikadvies: is het nodig om verdikt te eten/drinken?
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................
 
Tijdens uw revalidatie is het van belang dat u voldoende eet en goed 
op uw eiwitinname let. Hieronder kunt u persoonlijke adviezen van de 
diëtiste terug vinden. Voor meer informatie zie de folder revalidatie na 
beroerte.
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
 ............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................
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Ontslagdatum
Als de diagnose duidelijk is, geeft de arts door dat u met ontslag mag. 
Afhankelijk van uw mogelijkheden zal er een keuze gemaakt worden uit 
de ontslagmogelijkheden.
Om te zorgen dat u zo snel mogelijk met uw revalidatie start, maken we 
gebruik van het eerste vrije bed wat beschikbaar komt bij één van de 
ketenpartners. Dit zal niet altijd Eindhoven zijn, maar wel in de directe 
omgeving (Valkenswaard, Veldhoven).
 
Met ontslag
De verpleegkundige zal het naderende ontslag 
tijdig met u en uw contactpersoon bespreken en de 
volgende punten met u doornemen: 
•	 Hoe u naar huis, of andere instelling gaat, 

dit kan met eigen vervoer, (rolstoel)taxi, of 
ambulance. Dit ligt aan de situatie. 

•	 Wij brengen de contactpersoon op de hoogte 
van het ontslag.

•	 U krijgt een recept voor medicatie mee en evt. 
een gesprek met de apothekers assistent.

•	 Uw huisarts wordt via een brief op de hoogte gesteld van uw ontslag.
De ontslagpapieren worden in orde gemaakt, deze krijgt u van de 
verpleegkundige tijdens het ontslaggesprek.
Meestal is pas 1 dag van te voren bekend dat u overgeplaatst kunt 
worden. Zodra dit bekend is, zal de verpleegkundige uw contactpersoon 
op de hoogte brengen en afspraken maken over het vervoer.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over CVA zorg en patiëntenverenigingen kunt u de 
volgende website bezoeken: www.cvanetwerkeindhoven-dekempen.nl
U kunt ook via deze website vragen stellen die door onze professionals 
worden beantwoord.
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Opleidingsziekenhuis
Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden 
tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen 
en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met 
opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat 
uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door 
een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding 
tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. 
Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in 
opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. 
Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een 
zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.
 
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Neem dan contact op met 
de verpleegkundige van de afdeling Neurologie.
 
Contactgegevens
Catharina Ziekenhuis
040 - 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl
 
Afdeling Neurologie
040 - 239 80 50
 
Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Neurologie 
vindt u op  
www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie
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Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven

Altijd als eerste op de hoogte?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief: 
www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief


