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ACTUEEL  |  FOCUS OP NETWERKGENEESKUNDE

VOORBEELD VAN EEN REGIONAAL CVA-NETWERK

CVA-zorgketen  
in Groningen

Rondom CVA hebben in Groningen in de afgelopen jaren meerdere ontwikkelingen  
het zorglandschap bepaald. Het UMC Groningen, Centrum voor Revalidatie  

(UMCGCvR) investeert in vele initiatieven voor ‘de juiste zorg op de juiste plek’.  
Er is actieve samenwerking tussen de ketenpartners met focus op nauwe aansluiting  

van de zorgpaden en scholing.

Snellere en betere diagnostiek en behandeling veranderen 

de acute fase na CVA in snel tempo. In de ziekenhuizen 

participeert de revalidatiearts in het multidisciplinaire 

overleg en adviseert samen met het paramedisch team 

over de revalidatiezorg. De regionale samenwerking 

gericht op optimale transitie van acute naar revalidatiefase startte 

in 1997 middels het Gronings Regionaal Integraal Transmuraal 

Zorgplatform voor CVA (GRITZ), waarin twee ziekenhuizen  

(UMCG en Martini Ziekenhuis), het CvR, een aantal verpleeghuizen, 

de huisartsen en de thuiszorg participeerden. 

Anno 2020 nemen het Martini Ziekenhuis en CvR vanuit het 

 Santeon waardegedreven zorg project initiatief om bij een 

beperkte capaciteit een flexibele overgang naar en tussen  Medisch 

Specialistische Revalidatie (MSR), geriatrische  revalidatiezorg (GRZ) 

en eerste lijn te bevorderen.  

De sinds 2018 door het Hersenletselcentrum Noord aangestelde 

CVA-ketencoördinator initieert en houdt regie op diverse 

 projecten. Ze enthousiasmeert het multidisciplinair CVA-netwerk 

paramedici middels netwerkavonden en website. 

De aandacht voor onzichtbare gevolgen na CVA voor patiënt en 

naasten heeft in Groningen een lange traditie. De cognitieve 

 revalidatie na hersenletsel is voor een groot deel gestoeld op 
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 wetenschappelijk onderzoek van de afdeling neuropsychologie 

UMCG. Protocollen op gebied van diagnostiek van vermoeidheid 

en behandeling van sociale cognitie zijn hier ontwikkeld.  

CVA-patiënten profiteren van het inbedden van ‘leefstijl’ met 

CvR-expertise op gebied van bewegen, roken, alcohol, voeding  

en ontspanning (BRAVO).

Traditioneel is er vanuit de ziekenhuizen en het UMCG-CvR nazorg 

beschikbaar, waarbij de UMCG ‘waardetuin’ het verpleegkundig 

nazorgspreekuur heeft versterkt. Vanuit het wetenschappelijk 

 project Rehab for life zijn coaches opgeleid, die patiënten volgens 

het principe Home and Placemaking na de revalidatie begeleiden in 

het omgaan met de gevolgen van CVA thuis. De CVA-verpleegkun-

dige van de Thuiszorg en de WMO-consulent spelen een steeds 

centralere rol in de keten.

Met andere zorgaanbieders voor revalidatie in de latere fasen na 

CVA (o.a. Hersenz, MEE, Visio en het Kenniscentrum Ernstig 

 Probleemgedrag) koestert het UMCG-CvR een lang bestaande 

samenwerking. Voor iedereen die te maken heeft met hersenletsel, 

biedt het  Hersenletselcentrum Noord een netwerk van professio-

nals en ervaringsdeskundigen.

Het ‘samen beslissen’ en bevorderen van eigen regie van de patiënt 

is een belangrijke uitdaging waar we voor staan. Zeker voor patiën-

ten (en betrokken huisarts) die na behandeling uit het zicht van 

ziekenhuis of centrum verdwijnen, is het van belang dat ze, ook 

over afstand, weten waar ze terecht kunnen bij vragen. 

De CVA-keten in Groningen heeft een lange traditie van ‘elkaar 

kennen’. Het succes staat of valt, net als elders, met nieuwe initia-

tieven in het moderniseren van de structuur en enthousiasmeren 

en verbinden van alle professionals én de patiënt. 


