
 
 

 

 

 

Thematafels, in dialoog met.. 
Wie is Wie? 

 
Leer je mede-professional kennen en  

werk mee aan een vraaggerichte sociale kaart 
 

Themaronde I: 15.30 -16.15 uur          HCN symposium CVA-(na)zorg, 10 september 2019 

  

In dialoog met  Thema 
 

 

1. Hilda Westerhoek, TSN 
Sabine van Erp, MEE Groningen & Nynke 
Nicolai, UMCG  
 

Nazorg 

  
2. Margreeth van der Beek 

Interzorg 
 

Thuis in beweging blijven na een CVA: 
CVA-BLIJF-FIT 
 

  
3. Francien van Nispen, MZH 

Marleen Schönher, UMCG cvr Beatrixoord 
Hilde Krans, Treant Zorggroep 
 

Revalidatiezorg 

  
4. Esther Salomons & collega’s,  

UMCG cvr Beatrixoord 
 

Arbeid 

  
5. Annelot Hogewoning & Grietha Naber 

De Noorderbrug 
 

Behandeling Hersenz 

  
6. Ellis Merkelijn - EDNAH / MAF  

Marja Stegenga - MAF 
Agnes Hiemstra - Hersenletsel.nl 
 

Empowerment: EDNAH – MAF – ED 
 
 
 

  

7. Anje Doornbos & collega’s,  
UMCG cvr Beatrixoord 
 

Activiteiten thuis & zingeving 



 
 

 

1. NAZORG 

Fijn weer naar huis! Gewoon weer lekker mijn eigen leven oppakken.....Dat valt toch wel tegen. 

Onzichtbare gevolgen! Waar en welke hulp kan ik krijgen? 

 

2. THUIS IN BEWEGING BLIJVEN NA EEN CVA: CVA - BLIJF – FIT  

Behoud van zelfstandigheid en mobiliteit zijn belangrijke waarden voor mensen. Na een CVA zijn 

die niet meer vanzelfsprekend. Uit onderzoek is gebleken dat maanden na een CVA het zeker 

qua mobiliteit vaak minder goed gaat dan vlak na de revalidatie. Het CVA-Blijf-Fit programma 

speelt daar op in door laag frequent bezoekjes af te leggen het eerste jaar na een CVA. Mobiliteit 

is een makkelijk aanknopingspunt voor mensen om ook over andere domeinen in gesprek te 

gaan met de Gespecialiseerde Fysiotherapeuten. Interesse? Kom dan naar onze thematafel.  

 

3. REVALIDATIEZORG 

‘Hier zullen we de mogelijkheden van medisch specialistische revalidatie op onze spreekuren in 

het ziekenhuis belichten. Tevens informeren wij u over ontwikkelingen in de klinische en 

poliklinische revalidatiebehandeling. Want dé revalidatiefase bestaat niet, ook langere tijd na het 

ontstaan van het CVA kan de revalidatiearts advies geven. We spelen in op hulpvragen over bijv 

pijn, spasme, veranderd looppatroon, maar ook cognitieve en emotionele veranderingen en 

vermoeidheid.‘ 

 

4. ARBEID 

Waar staan we voor als Beatrixoord Arbeid: “Goed werk is goed voor je algeheel welbevinden,  

met hersenletsel kun je prima werken”. Met Beatrixoord Arbeid gaan we voor optimale deelname 

aan werk, passend bij je mogelijkheden, werkverleden, opleidingsniveau en interesses.Om dat te 

bereiken is er goede begeleiding en ondersteuning nodig, zodat het werk duurzaam kan worden 

opgepakt. Wat richten we ons op: Het doel van de begeleiding vanuit Beatrixoord Arbeid is een 

optimale participatie van de revalidant in arbeid. Optimale participatie is arbeid passend bij de 

mogelijkheden en de belastbaarheid van de revalidant. Om tot een optimale participatie in arbeid 

te komen vindt er overleg plaats met de andere betrokken partijen 

 

5. HERSENZ 

Hersenz is een  interdisciplinair behandeltraject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel 

en hun naasten. In de fase na ziekenhuis en revalidatie leert men omgaan met de vaak 

ingrijpende en soms blijvende gevolgen van het letsel. 

 

6. EMPOWERMENT: EDNAH - MAF- ED 

Empowerment, kijken naar mogelijkheden, anders leren omgaan met de gevolgen van 

hersenletsel. Ellis, Marja en Agnes geven informatie en gaan in gesprek met je over 3 

verschillende soorten Empowerment voor mensen met hersenletsel. Zelf aan de slag waar geen 

indicatie voor nodig is: EDNAH (Opleiding Ervaringsdeskundigheid Niet Aangeboren Hersenletsel 

HanzeHogeschool),  Met MAF meer mens (online training), ED (Ervaringsdeskundigheid 

Windesheim). Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de thematafel empowerment 

 

7. ACTVITEITEN THUIS EN ZINGEVING 
Kijken naar mogelijkheden die er wel zijn. Wat was de dagbesteding van iemand voor het 

hersenletsel  en hoe kom je tot een zinvolle dag (met hersenletsel) als je weer  thuis bent. 

Dat is waar de activiteitentherapie van uitgaat en met iemand aan werkt. 

 

Toelichting Thematafels 



 
 

 

Thematafels, in dialoog met.. 
Wie is Wie? 

 
Leer je mede-professional kennen en  

werk mee aan een vraaggerichte sociale kaart 
 
Themaronde II: 16.15 -17.00 uur         HCN symposium CVA-(na)zorg, 10 september 2019 

 

 

 

 

 

In dialoog met  Thema 
 

 

1. Maria Ufkens  
Lentis  

IRB in Beeld 

 

 
  

2. Wia Postema, Humanitas 
 

Mantelzorg 

  
3. Francien van Nispen, MZH 

Marleen Schönher, UMCG cvr Beatrixoord 
Hilde Krans, Treant Zorggroep 
 

Revalidatiezorg 

  
4. Karin Wezeman, Lentis / Dignis 

Inge Pesch, Lentis / Dignis     
 

Specialistische CVA-Zorg 
 

  
5. Annelot Hogewoning & Grietha Naber 

De Noorderbrug 
 

Behandeling Hersenz 

  
6. Alie de Roos en Petra Simons 

De Noorderbrug 
WMO begeleiding – Woonondersteuning 
Dagbesteding 
 

  
7. Kees Veling, Treant Zorggroep 

Annemieke Weijling, UMCG cvr Beatrixoord 
Truus Dolstra, MEE Noord 
 

Perspectief op hersenletsel, 2019 en verder….. 
 



 
 

 

 

1. IRB IN BEElD 

We maken gebruik van beeldtaal van de Yucel methode: Je gaat actief aan het bouwen met 

blokken. Je neemt een foto van elke opstelling. Zo zie je je persoonlijk proces: van knelpunten 

naar steunpijlers.  

 

2. MANTELZORG 

Samenwerking tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers. 

Bij NAH ondergaan de mensen rondom de zorgvrager ook een hele verandering. Ineens is men 

mantelzorger en komt er heel veel op hen af. Als zorgmedewerker ben je niet alleen betrokken bij 

de patiënt, maar ben je onderdeel van het hele systeem rondom de patiënt. Hoe draag je bij aan 

het opbouwen van een stabiele omgeving, waar ruimte is voor alle betrokkenen?  

Wat kan Steunpunt Mantelzorg hierin betekenen? Kom naar de dialoogtafel en ga in gesprek met 

een mantelzorgconsulent van Humanitas 

 

3. REVALIDATIEZORG 

‘ Hier zullen we de mogelijkheden van medisch specialistische revalidatie op onze spreekuren in 

het ziekenhuis belichten. Tevens informeren wij u over ontwikkelingen in de klinische en 

poliklinische revalidatiebehandeling. Want dé revalidatiefase bestaat niet, ook langere tijd na het 

ontstaan van het CVA kan de revalidatiearts advies geven. We spelen in op hulpvragen over bijv 

pijn, spasme, veranderd looppatroon, maar ook cognitieve en emotionele veranderingen en 

vermoeidheid.‘ 

 

4. SPECIALISTISCHE CVA-ZORG 

Stelling: De Grz CVA revalidatie kan effect klinisch met 2 weken gereduceerd worden wanneer 

de ambulante nabehandeling in de eerste lijn op orde is. Bespreek punten: 

• Cliënten revalideren beter in eigen omgeving, dit vervorderd het herstel 

• In de thuissituatie worden de praktische knelpunten meer en eerder inzichtelijk 

• Het is kwaliteitsverbetering om tijdens proefverlof thuis therapie multi-disciplinair aan te bieden.  

• Om de voortgang in de thuissituatie te verbeteren is een gezamenlijke overdracht noodzakelijk. 

 

5. HERSENZ 

Hersenz is een  interdisciplinair behandeltraject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel 

en hun naasten. In de fase na ziekenhuis en revalidatie leert men omgaan met de vaak 

ingrijpende en soms blijvende gevolgen van het letsel. 

 

6. WMO BEGELEIDING - WOONONDERSTEUNING - DAGBESTEDING 

Specialistische Begeleiding NAH; stappen vooruit in zelfredzaamheid en participatie. 

 

7. PERSPECTIEF OP HERSENLETSEL, 2019 EN VERDER….. 

Hersenletsel is volop in ontwikkeling en krijgt steeds meer media-aandacht. Kom in dialoog en 

praat meer over de ontwikkelingen, de innovaties en wat ermee te doen in ons netwerk. 

 

 
 

 

 

Toelichting Thematafels 


