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Ziekenhuis

BovenIJ

OLVG oost/west

VU AMC

Aanmelding BAC

(bij voorkeur direct na ontslag naar huis)

Huisartsen

GRZ

(geriatrische revalidatie)

Leo Polak

Berkenstede 

EDD

Revalidatie unit 

(klinische of poli 

klinisch)

1ste lijn paramedici

(logo, ergo, fysio, 

psycholoog)

1ste  cliëntencontact

Intake volgens SIGEB

Obv Intake: begleidingstraject

Zonodig overleg of advies doorverwijzing naar 

andere zorgverleners/behandelaren

Binnen 4 weken

Melding Huisarts tav start zorg met doelen of 

ontslag

2de cliëntencontact

Zonodig overleg of advies doorverwijzing naar 

andere zorgverleners/behandelaren

Na 3 maanden

3de  cliëntencontact

Einde begeleiding

Aanmeld formulier

protocol 

Aandachtspuntenlijst 

SAM PC model
http://www.btsg.nl/infobulletin/

SAMPC.html

Brief naar huisarts en naar 

verwijzende instantie

CBO richtlijn 2008
Zorgstandaard beroerte, 
http://www.kwaliteitskoepel.nl/

assets/structured-files/

November2011/beroerte-richtlijn-

beroerte-patientenversie.pdf

http://www.diliguide.nl/document/

230/beroerte-diagnostiek-

behandeling-en-zorg-voor-

patienten-met-een-beroerte.html

Folder

‘Uitbehandeld , hoezo? 

Brochure KNWN/ 

centrale zorgpverlener 

CVA voor de patient en 

zijn naast in de 

chronische fase

http://kennisnetwerkcva.nl/

document/uitbehandeld

https://

www.kennisnetwerkcva.nl/sites/

kennisnetwerkcva.nl/files/

bestanden/

brochure%20centrale%20zorgv

erlener-webversie.pdf

Folder 

Fast ‘Beroerte en 

dan?

Autorijden na CVA

Primair en of  pre-

existerende comorbiditeit 

In overeenstemming met naasten 

en cliënt einde nazorg traject *
ja

* Dementie, MS, 

complexe GGZ eteceter

nee

Folder;

‘Hersenletsel -uitleg. 

Nl

Hersenstichting

Herseletsel.nl

Secudaire preventie

Leefregels: voeding, roken, drugs, overgewicht, 

stressreductie

medicatiecompliance

Ad.  Medicatie Compliance (bijwerkingen en juiste 

inname ,bv standaard vragen)

· Kennis

· Inventariseren medicatie gebruik en event. 

Bijwerkingen (alert op spier en hoofdpijn, maag en 

darmklachten

· Correctheid inname

· MI tav verbeteren compliance (patiënt dient naam 

en indicatie te kennen

· Bij klachten verwijzing behandelend arts 

· Advies medicatie beheer 

Getroffenen en of 

naasten (mantelzorg)

Mantelzorg/naasten

· Persoonlijke gesprekken/ counseling

· Probleeminventarisatie/vraagverheldering

· Informatie/advisering

· Psycho-educatie

· Versterken zelfmanagement

· Netwerkanalyse

· Informatie/bemiddeling/verwijzen naar 

mantelzorgondersteuning/ WMO/cursussen/respijt

Methodieken

· mantelzorgscan

· Ecogram

· ‘noodplan ’Markant

· Klinimetrie: SCI

Extra cliëntencontact  

noodzakelijk?

nee

Extra cliënten contact plannen 

(thuis of telefonisch)

Zie protocol

ja

Extra cliëntencontact  

noodzakelijk?

Extra cliënten contact plannen (thuis 

of telefonisch)

Zie protocol

Cliënt heeft 

doelstellingen

 bereikt ?

Extra cliënten contact plannen 

(thuis of telefonisch)

Zie protocol

Doelstellingen begeleiding BAC

· Patiënt kent zijn diagnose, oorzaak en 

(mogelijke) gevolgen

· Weet bij een recidief correct te handelen

· Patiënt is bekend met gevolgen van beroerte, de 

impact ervan op zijn ADL en IADL

· Beschikt over voldoende tools en skills om een 

zo zelfstandig mogelijk leven te leiden

· Patiënt krijgt indien nodig ook aanvullende 

begeleiding opgestart

· Naasten zijn op de hoogte van de gevolgen en 

kunnen adequaat hiermee omgaan

Ziekte beeld met oorzaak en risico factoren

· Kennis check diagnose, oorzaak, risicofactoren

· Informatie/uitleg

· FAST

· Slaapstoornis (OSAS)

· Mondhygiëne

· CBR procedure

· Bemiddeling/verwijzing naar andere organisaties 

· Afstemming met andere betrokkenen

Ziektebeeld zichtbare en onzichtbare gevolgen

Begeleiding op basis van:

· Persoonlijke gesprekken/counseling

· Probleeminventarisatie/vraagverheldering

· Informatie/advisering

· Psycho- educatie

· Bemiddeling/verwijzen naar andere zorg (1ste lijn 

therapeuten, WMO, wijk- en thuiszorg, med. 

Specialisten, amb. Begeleiding

· Afstemming met andere betrokkenen/initiëring MDO

· Versterken zelfmanagement

· Netwerkanalyse

· Informeren/stimuleren/lotgenoten contact

Methodieken

·   SIGEB (singaleringsinstrument voor de lange 

termijn gevolgen van een beroerte

· Klinimetrie: standaard

· CLC-24

· FSS

· HADS

· USER-P of IADL

ja

Nee, na 12 maanden 

nee

ja
Advies door doorverwijizingnee

SIGEB
https://

www.kennisnetwerkcva.nl/

groepspagina/sigeb

BAC folder
http://

www.beroerteadviescentrum.nl

/professionals/

aanmelden_patient

http://

www.beroerteadviescentrum.nl

/professionals/

ons_aanbod_voor_profession

als

Complexiteit:

· Mate / ernst van NAH

· Mate / ernst lichamelijke beperkingen

· Mate / ernst sociale redzaamheid

· Mate / ernst van overbelasting naaste / 

mantelzorger

· Mate / ernst van stemmingsproblemen 

Instabiliteit

· Inadequaat compensatie gedrag bij getroffene 

en/of naasten

· Onvoorspelbaarheid in herstel (mogelijkheden)

· Proces van verliesverwerking / coping 

Criteria bezoeken / cliënt contact

Huisbezoek

-bemoeilijkte mobiliteit

- ernstige vermoeidheid

-beperkende gevolgen op gebied NAH

-zicht op thuissituatie krijgen

Spreekuur

-voorkeur patiënt

-goed ter been

-goede / voldoende cognitie en oriëntatie

Telefonisch

-buiten regionaal

-weinig tot geen klachten in eerste contact

-voorkeur patiënt

Kennisnetwerkt CVA

https://

www.kennisnetwerkcva.nl/sites/

kennisnetwerkcva.nl/files/

bestanden/zorgstandaard-

webversie.pdf

Folder;
http://

webshop.hartstichting.nl/

Producten/

Producten.aspx?CatID=79

hersenstichting;

https://

www.hersenstichting.nl/

webwinkel

SIGEB
https://

www.kennisnetwerkcva.nl/

groepspagina/sigeb


