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CVA pilot binnen 1e lijn
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Aanleiding

• CVA netwerk  Eindhoven- de Kempen in 2015 
opgericht.

• Het doormaken van een CVA gaat  vaak gepaard 
gaat met verborgen problematiek. 

• Het is onduidelijk wanneer  welke hulpverleners 
ingeschakeld  kunnen/moeten worden. 

• De keten van hulpverleners rondom deze 
patiënten is onvoldoende op elkaar afgestemd 
en de zorg is versnipperd. 



De aanleiding…

leven met het CVA

https://www.youtube.com/watch?v=DthmPGj17x8



Restverschijnselen post CVA

Restverschijnselen na 1 jaar: 

• 50% motorische uitval 

• 15% spraak en taalstoornissen 

• 35-50% < cognitieve vermogens 

• 50% verandering in emotioneel opzicht en 

gedrag 

• 33% krijgt een depressie



Doelstelling pilot zorgpad CVA

• Opsporen (verborgen) problematiek m.b.v. 

Beslishulp Beroerte Thuis (BBT)

• Zorg op elkaar afstemmen 

• Diagnose, behandeling en nazorg 

• Gedeelde zorg patiënt/naaste, huisarts, POH 

en zorgpartners



De pilot: het zorgpad in beeld



De pilot: het zorgpad in beeld
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De pilot: het zorgpad in 

beeld

• Prints worden uitgedeeld! 



Eerste contact na opname

Contact met POH, daarbij aandacht voor:

• Fysiek 

• Verzorgingsaspecten 

• Medicatie 

• Zorg partners 

• Risico management 

• Voorlichting patiënt/naaste 

• Vervolgafspraak (met 3mnd BBT)



Vervolgconsulten

• BBT afnemen indien nodig

• Bespreken uitslag BBT 

• Zorg leveren n.a.v. uitkomst BBT 

• Zorgpartners informeren/betrekken?

• Zo nodig MDO organiseren 

• Cardiovasculair risicomanagement 

• Voorlichting patiënt/naaste 

• Opstellen IZP (Care2U)/KO SFMPC 

• Vervolgafspraak



De BBT

• Hulpmiddel om het functioneren na een beroerte in kaart 
te brengen 

• Bij problemen verwijsmogelijkheden aan te geven. 

• Afgeleide van ACAS/Sigeb (gevalideerd meetinstrument) 

• Tijdsduur 30 minuten 

• POH/thuiszorg in samenspraak met 
patiënt en naaste 

• Digitaal of op papier 

• Afname na 3, (6), 12 en (24) maanden

• Afname thuis



Doel van de BBT

• Inzicht krijgen in de (verborgen)problematiek

• Inzicht krijgen in hulpvraag van 

patiënt/cliënt/mantelzorger

• NB: geen afvinklijst! 



Domeinen van de BBT

• Activiteiten in dagelijks leven 

• Sociale activiteiten 

• Cognitie 

• Communicatie 

• Vermoeidheid 

• Emotie 

• Relatie/mantelzorg



En dan… ‘post BBT’?

• Interpretatie score & eigen observaties 

• Overleg Huisarts 

• Bespreken patiënt / familie 

• Zorgpartners: (terug)verwijzing

• Acties 

• MDO 

• Sociale kaart uitbreiden



Andere hulpverleners?

• Psycholoog 

• POH-GGZ 

• Neuro-, wijkverpleegkundige 

• Ergotherapeut 

• Fysiotherapeut

• Logopedist 

• Diëtiste 

• Seksuoloog 

• Maatschappelijk werker



Kwantitatieve evaluatie

Aantal patiënten in pilot 115

Aantal verwijzingen

fysiotherapie;

psychologische zorg;

specialist/2e lijnszorg;

thuiszorg;

overige hulpverleners (dieetzorg, logopedie, etc.)

60 

- 16%

- 8,7%

- 6,9%

- 6%

- 13,9%

Aantal BBT’s afgenomen 99

Aantal MDO’s 20



Patiënten interviews

• N=4

• 3x positief

• 1x geen meerwaarde 

• men ervaart aandacht en begrip voor nasleep 
CVA, voelt zich gehoord.

“Het is prettig dat ik mijn verhaal kwijt kon bij 

iemand die begrijpt wat ik heb doorgemaakt”



Procesevaluatie POH en HA

• Alerter op CVA problematiek

• Gerichtere zorg inzetten en aandacht geven aan 
(verborgen) problematiek van patiënt en mantelzorger

• Het zorgpad vooral van meerwaarde voor patiënt die “te 
goed” is voor revalidatietraject

• BBT wordt wisselend ervaren (te complex/lang tot fijne 
structuur)

• BBT digitaal in keteninformatiesysteem is gewenst.

• Te weinig tijd en ruimte in agenda’s POH.

• Netwerk is belangrijk.

“Hopelijk komt er een vervolg!”



Conclusies

• Pilot lijkt post CVA zorg te verbeteren; n.a.v. 

pilot 20 MDO’s en 60 verwijzingen.

• Is BBT wel juiste middel? Behoefte aan korter 

model? Bijvoorbeeld zak-kaartje?

• Weten we elkaar te vinden?

• Verdere uitrol pilot? Wat is daarvoor nodig?



Zakkaartje CVA
Vroeg signalering in chronische fase  “CVA/TIA”

In 1e jaar 3-4x: CVA verpleegkundige, daarna 1-2x pj: POH, WV, eerstelijnsprofessionals

Hoofdvragen patiënt

• Hoe gaat het met het huishouden of met zelfverzorging? Heeft u hulp nodig?

• Hoe gaat het met het doen van andere activiteiten zoals hobby’s, werk, uitstapjes? 

• Heeft u last van vermoeidheid?  

• Komt het wel eens voor dat u somber, depressief of emotioneel bent?

• Hoe gaat het met uw geheugen? Ervaart u moeite om uw aandacht ergens bij te houden of het doen van 2 dingen 
tegelijkertijd?

• Ervaart u belemmeringen met spreken, schrijven of lezen?

• Heeft u andere lichamelijke problemen vanwege CVA/TIA (slikken, slapen, pijn, duizeligheid)?

• En hoe is dat met vrijen of intimiteit?  (meestal niet in 1e gesprek)

Vervolgstap

• Is dit anders dan (voordat u een CVA/TIA kreeg/vorige keer)?

• Op welke momenten/wanneer speelt dit?

• Maak gebruik van screeningsinstrumenten (zie ommezijde)

Vraag naaste

• Wat zijn uw ervaringen met deze problemen?

• Hoe ervaart u de zorg voorde patiënt?



Zakkaartje CVA
Mogelijke screeningsinstrumenten 

(zie ook SIGEB)

1. Huishouden/zelfzorg Barthelindex, USERP2

1. Activiteiten USERP2

1. Vermoeidheid FSS-7

1. Andere problemen -

1. Emotie CLCE24 (item 14-21)

1. Aandacht CLCE24 (item 1-11)

1. Communicatie CLCE24 (item 14-27)

1. Intimiteit

Belasting mantelzorger CSI

Bij problemen én ontbrekende expertise op 

betreffend domein, tijdig doorverwijzen



Vragen?


