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Nazorg spreekuur voor patiënten 
met een beroerte
Voor patiënten, familieleden en/of betrokkenen

In deze folder leest u meer over het nazorgspreekuur voor patiënten met 

een beroerte.

Algemeen
Iedereen die een beroerte heeft gehad, kan in de thuissituatie nog veel 

vragen hebben of problemen tegenkomen. Tijdens het nazorgspreekuur 

gaat de CVA verpleegkundige met u in gesprek hierover.  De CVA 

verpleegkundige is gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten (en 

hun familieleden/betrokkenen) die een beroerte hebben gehad en maakt 

onderdeel uit van de verpleegafdeling Neurologie.

Begeleiding en voorlichting tijdens de opname
Tijdens uw opname in het ziekenhuis wordt een plan opgesteld 

voor wanneer u weer naar huis gaat. Samen met de CVA 

verpleegkundige kijkt u welke vormen van ondersteuning 
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passen bij uw thuissituatie. Wij hebben ervaren dat na ongeveer 6-8 weken 

er behoefte is aan nazorg.

Nazorg
Voor u naar huis gaat, wordt er een afspraak gemaakt voor het 

nazorgspreekuur. Op het spreekuur kunt u uw vragen stellen. Het kan handig 

zijn om uw vragen op te schrijven, zo vergeet u deze niet te stellen tijdens 

het spreekuur.

Het spreekuur
U wordt verwacht bij de CVA verpleegkundige op de polikliniek Neurologie.

Naam CVA verpleegkundige:  ............................................................................

Datum:  ...................................................................................................................

Tijd:  .........................................................................................................................

Wat kunt u verwachten op het nazorgspreekuur
 − Uitleg ziektebeeld en uitleg medicatie;

 − Een luisterend oor;

 − Advies en ondersteuning bij vragen over de beroerte;

 − Begeleiding bij het omgaan met de beperkingen als gevolg van de 

beroerte;

 − Informatie over hulpmiddelen, hulpinstanties en gerichte verwijzing naar 

andere instanties;

 − Begeleiding en advies met betrekking tot familieleden/betrokkenen, 

werkzaamheden en sociale contacten.

Contact
Mocht u niet of later komen,  wilt u dan dit melden bij de CVA 

verpleegkundige. Dit kan via het telefoonnummer (010) 291 40 90.


