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CVA in Nederland

• 46.000 CVA patiënten per jaar

• Ruim 3% totale kosten gezondheidszorg
(2,3 miljard euro)

• Mortaliteit na CVA (nu ±30%) zal afnemen 

waardoor morbiditeit zal toenemen 
(Vaartjes et al., 2009)

• Bijna 50% van de CVA patiënten ervaren 

gevolgen die resulteren in een verlaagde 

kwaliteit van leven (Evers et al., 1997) 



Wat zijn die ‘onzichtbare’ gevolgen?

• Stoornissen in de algemene functies:  

bewustzijn en vermoeidheid & belastbaarheid

• Stoornissen in de cognitieve functies

• Stoornissen in emoties (primair en secundair)

• Stoornissen in gedrag (primair en secundair)

(Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel)



Welke factoren bepalen of iemand een 

beperking ondervindt?

Persoon

Taak Omgeving



Doelstelling revalidatie:



Invloed van de omgeving…



De omgeving waarin de CVA-patiënt moet 

handelen is dus zéér bepalend voor de 

kwaliteit van het handelen.

Invloed van de omgeving…



Dus…

Acute fase: álles is nieuw voor cliënt

zowel mentaal als fysiek zijn er dingen 

veranderd; cliënt moet helemaal opnieuw leren 

wat hij wel en niet kan met zijn ’nieuwe’ lichaam 

en cognitie in een totaal vreemde omgeving

Cliënt moet zijn zelfbeeld opnieuw vormgeven 



Dus…

Post-acute fase: cliënt komt wederom in geheel 

nieuwe situatie, maar nu met iets meer kennis 

over het eigen functioneren.



Dus…

Chronische fase:

Cliënt is hopelijk weer thuis en moet daar 

langzaam maar zeker weer taken gaan 

uitvoeren. Hij moet deze taken uitvoeren met 

zijn nieuwe lijf en zijn nieuwe cognitieve 

mogelijkheden in een voor hem bekende 

omgeving.



de ‘onzichtbare’ gevolgen

• Stoornissen in de algemene functies:  

bewustzijn en vermoeidheid & belastbaarheid

• Stoornissen in de cognitieve functies

• Stoornissen in emoties (primair en secundair)

• Stoornissen in gedrag (primair en secundair)

(Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel)



Bewustzijn

Indien er sprake is van een verlaagd bewustzijns-
niveau dient er specifiek extra aandacht te zijn voor 
complicaties zoals:

• koorts;

• luchtweginfecties;

• urineweginfecties;

• decubitus;

• pijn;

• diepe veneuze trombose (DVT);

• epileptische insulten.



• Vermoeidheid:

mentaal en fysiek

• Belastbaarheid: 

streven naar toename fysieke conditie 

gecombineerd met toename belasting

Vermoeidheid en belastbaarheid



Vermoeidheid

Probeer als behandelteam onderscheid te maken tussen 
vermoeidheid en:

• Verlaagd arousal: mate van alertheid, m.a.w. hoe 
‘wakker’ is het brein?

• “Slaap” of slaperigheid 

• Depressie (komt wel vaak samen voor) 

• CogniIeve (mentale) vermoeidheid ≠ cogniIeve 
beperkingen





Mentale vermoeidheid

Automatismen van vroeger moeten nu bewust: 

alledaagse dingen kosten nu ineens ook 

denkkracht en energie 



Wat zijn die ‘onzichtbare’ gevolgen?

• Stoornissen in de algemene functies:  

bewustzijn en vermoeidheid & belastbaarheid

• Stoornissen in de cognitieve functies
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Cognitieve domeinen

• Aandacht

• Tempo van informatieverwerking

• Geheugen (mnesis)

• Waarneming (gnosis)

• Handelen (praxis)

• Executieve functies

(Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel)



Aandacht (Sohlberg&Mateer)

• Arousal: hoe ‘wakker’ is het brein

• Gerichte aandacht: het vermogen individuele 
prikkels kunnen ontvangen

• Volgehouden aandacht: het vermogen te 
concentreren voor een bepaalde duur

• Selectieve aandacht: het vermogen om afleiding 
(intern en extern) te vermijden

• Wisselende aandacht: het vermogen te wisselen 
tussen meerdere stimuli

• Verdeelde aandacht: het verdelen van de 



Wat kun jij doen?

Acute fase:

wees extra alert, met name op alertheid

Post acute fase:

wees extra alert op aanwezigheid 

aandachtstoornissen (Sohlberg en Mateer)

Chronische fase:

houd zo veel mogelijk rekening met hoe om te 

gaan met de aandachtstoornissen



Dus….

Ga er niet zomaar vanuit dat je cliënt je 

begrepen heeft zoals jij iets bedoeld hebt. Wees 

extra alert op de wijze waarop je een boodschap 

overbrengt. Houd deze dan ook in eerste 

instantie kort en geef alleen feedback op 

hetgeen je wilt bereiken.



Tempo van informatieverwerking

Vertraagd tempo van informatieverwerking leidt 

vaak tot overprikkeling, zeker wanneer iemand 

ook problemen heeft met selectieve aandacht 

(het vermogen om je op 1 prikkel te richten én 

irrelevante prikkels te negeren).



Wat kun jij doen?

• Wees je er heel goed van bewust dat een CVA-

patiënt hier mogelijk last van heeft

• Probeer je zo goed mogelijk te realiseren 

welke prikkels er allemaal in de ruimte 

aanwezig zijn

• Probeer je boodschap aan de CVA-patiënt zo 

helder mogelijk over te brengen



‘Take home message’

• Realiseer je écht dat het brein van een CVA-

patiënt mogelijk prikkels niet optimaal 

verwerkt

• Wees extra alert op de manier waarop jij iets 

van de CVA-patiënt vraagt

• En……. onzichtbare gevolgen zijn dus niet zo 

onzichtbaar als je weet waar je op kunt letten



Bedankt voor jullie aandacht ;-) !


