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Verder na een CVA
De gevolgen van een beroerte zijn vaak zeer ingrijpend. Een verlamming of functieverlies is al bij de gewoonste handelingen heel lastig. Ook de niet-zichtbare gevolgen
zijn soms lastig te aanvaarden. Je omgeving ziet ook niet direct aan je dat je
bijvoorbeeld moeite hebt met spreken, met nieuwe informatie onthouden of sneller
vermoeid bent.

ActiVite helpt
De verpleegkundigen met aandachtsveld CVA van ActiVite begeleiden u bij het leren
omgaan met de gevolgen van een beroerte. Zij komen bij u thuis om hier met u en
uw naasten over te praten. Onze verpleegkundigen werken nauw samen met de
afdeling neurologie van het ziekenhuis.

Dit kunt u verwachten:
CVA

Opname
in het
ziekenhuis

Naar huis

De verpleegkundige belt
u op

Bezoek(en)
aan huis*

Uw situatie
stabiliseert

*Bezoek(en) aan huis
>U
 krijgt adviezen
waardoor u sneller
herstelt.
>U
 leert omgaan met
de nieuwe situatie.
>U
 leert hoe u de kans
op een nieuw CVA
kunt verkleinen.
>U
 w mantelzorger
krijgt steun.
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 ij helpen u de kans op een nieuw CVA te verkleinen en vinden oplossingen
W
voor de beperkingen waar u door uw CVA mee te maken heeft.
Door met een professional hierover te praten, kunt u uw CVA emotioneel verwerken.
Dit type zorg is een expertisegebied van ActiVite: we investeren extra tijd en
middelen om deze zorg te verbeteren in de regio, onder andere door het CVA-netwerk
van Transmuralis. In het CVA-netwerk ZHN werken zorgpartners optimaal samen.
Zo krijgt u zowel in de acute, als in de revalidatie en de chronische fase de juiste
zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener. Daarbij sluiten de schakels
in de zorgketen naadloos op elkaar aan.

