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PATIËNTENINFORMATIE

PATIËNTEN
INFORMATIE

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.
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Nazorgspreekuur voor 

patiënten met een 

beroerte
Voor patiënten, familieleden en/of betrokkenen 



PATIËNTENINFORMATIE

Door middel van deze folder wil het Maasstad 

Ziekenhuis u enige informatie geven over het 

nazorgspreekuur voor patiënten met een beroerte. 

Dit spreekuur is speciaal voor patiënten en hun 

familieleden/betrokkenen. Het spreekuur wordt 

gehouden door de CVA verpleegkundige.

Algemeen 
Een ieder die een beroerte heeft gehad, kan in de 

thuissituatie nog veel vragen hebben of problemen 

tegenkomen. 

De CVA verpleegkundige is gespecialiseerd in het 

begeleiden van patiënten die een beroerte hebben 

gehad en maakt onderdeel uit van de 

verpleegafdeling Neurologie.

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

opgesteld voor als men weer naar huis gaat.

Samen met de CVA verpleegkundige wordt gekeken 

welke vormen van ondersteuning er kunnen worden 

geboden in de thuissituatie.

In de praktijk is gebleken dat na een periode van 

ongeveer 6 – 8 weken er behoefte is aan nazorg. 

Nazorg
Voordat u het ziekenhuis verlaat, wordt er een 

afspraak gemaakt voor het nazorgspreekuur. Op het 

spreekuur kunt u uw vragen stellen. Het is misschien 

handig uw vragen op papier te zetten, zodat deze in 

het gesprek aan de orde kunt komen. 

U wordt verwacht bij de CVA verpleegkundige op de 

polikliniek Neurologie op de begane grond 

bouwdeel J.

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

Op: ....................................................................................

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

Tot slot 
Indien u verhinderd bent wilt u dan dit melden bij 

de CVA verpleegkundige. 

Het telefoonnummer is: (010) 291 24 21.


