
Masterthesis:  
Hoe wensen de CVA-patiënten en naasten de nazorg?  

In het kader van de masteropleiding Neurorevalidatie en Innovatie 
is er onderzoek gedaan naar de tevredenheid van CVA-patiënten en 
naasten over de nazorg en informatievoorziening. Thuis worden 
CVA-patiënten pas echt geconfronteerd met hun beperkingen, 
waardoor er later toch behoefte aan zorg ontstaat (Beunder e.a., 
2015). 

Probleemstelling  
Uit oriënterende gesprekken met zorgverleners 
van het Martini Ziekenhuis, de TSN Thuiszorg 
en het Heymanscentrum kwam naar voren dat 
de patiënt en naasten na ziekenhuisontslag niet 
altijd goed geïnformeerd zijn. Het Patiënten 
Informatie Dossier (PID) wordt wel eens 
vergeten door de patiënt om mee naar huis te 
nemen bij het ontslag. Bij ontslag is het niet 
altijd duidelijk voor de patiënt of naaste wat zij 
met de map kunnen. De CVA verpleegkundig 
specialist ziet de patiënt na vier tot zes weken 

en heeft slechts eenmalig kort de tijd voor 
informatieoverdracht aan de patiënt. De 
paramedici, thuiszorg en GRZ- instelling merken 
dat de patiënt na het ziekenhuis ontslag niet 
optimaal geïnformeerd is en veel vragen heeft. 
Dit terwijl voorlichting over de aandoening 
noodzakelijk is om de patiënt en zijn omgeving 
in staat te stellen adequaat om te gaan met de 
ziekte (Beusmans e.a., 2013). 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LITERATUURONDERZOEK 
Eerst is er literatuuronderzoek gedaan, met o.a. twee kwalitatieve onderzoeken van 
het Martini Ziekenhuis. Hier werd over het PID gezegd dat de informatie ‘adequaat, 
maar summier’ was. Het is algemene informatie voor alle patiënten en niet 
specifiek voor de situatie van de individuele patiënt. (Marijnissen & Smilde, 2016). 
‘‘Ik had graag meer informatie gehad toen, het was te globaal’’ en ‘'Ze hebben 
gewoon een boekje mee gegeven daar stond alles wel in en die moesten we maar 
goed lezen.’’ (Marijnissen & Smilde, 2016).  

VRAGENLIJST 
Er is een vragenlijst afgenomen bij 90 CVA-patiënten en naasten die in 2017 opgenomen zijn geweest 
(75% i-CVA, 20% TIA, 5% h-CVA). 35,6% van de respondenten is voor revalidatie gegaan (GRZ/
Beatrixoord), 64,4% is direct met ontslag naar huis gegaan. De gemiddelde leeftijd was 65 jaar. Van de  
respondenten was 66% man en 34% was vrouw. 



Resultaten vragenlijst 
Waardevol 
Gemiddeld zijn de respondenten tevreden over 
de nazorg en informatievoorziening van het 
Martini Ziekenhuis. ‘’In zijn geheel genomen 
uitermate tevreden over opvang / opname en 
controle ontslag.’’ Veel van de respondenten 
waarderen de persoonlijke gesprekken met de 
zorgverleners. ‘’Het directe contact met de 
specialist die duidelijk vertelde / liet zien wat 
er gebeurd was.’’ Ook het PID wordt een aantal 
keren benoemd als waardevolle informatie. ‘’De 
map bevatte voldoende informatie’’. ‘’Het was 
zeer duidelijk geschreven’’.  

Verbeterpunten 
Er is echter wel ruimte voor verbetering. De 
respondenten zouden graag meer informatie 
willen krijgen over o.a.: oorzaak en gevolgen 
van een CVA, het herstel, revalidatie na 
ziekenhuisopname, hervatten werkzaamheden, 
autorijden en vermoeidheid. ‘’Betere 
voorbereiding op verminderde belastbaarheid 
en vermoeidheidsklachten en info waar je 
hulp kan krijgen mbt deze klachten en 
werkhervatting.’’ Ook wensten de 
respondenten meer duidelijkheid over de 
vervolgafspraken na ontslag. Voor sommigen 
had dit als oorzaak dat de geplande afspraken 
niet plaats hebben gevonden: ‘'Controle 4-6 
weken na CVA en telefonische controle na 3 
maanden niet gekregen, vandaar ontevreden’’. 
Voor andere respondenten was het niet helder 
wat er na de afsluitende telefonische afspraak 
na drie maanden gaat gebeuren: ‘’De vragenlijst 
met de verpleegkundig specialist. Wat wordt er 
mee gedaan? Had behandeling daarvan 

verwacht.’’ Respondenten wensen langere tijd 
controle en begeleiding: ‘’Begeleiding -> als je 
thuis bent, lijkt het is klaar. Maar juist dan heb 
je begeleiding nodig.’’ ‘’Nog eens contact na 
verloop van tijd, had ik wel gewaardeerd’’. 

PID 

Opvallend in het onderzoek is dat 25% aangeeft 
dat het PID voor hun niet van toepassing was, 
terwijl zij het PID wel gekregen zouden moeten 
hebben. Een respondent benoemt dit specifiek: 
‘’Ik heb geen PID gekregen. Kan ik niet over 
oordelen.’’ Het zou kunnen dat de patiënten per 
abuis geen PID hebben ontvangen. Een andere 
mogelijke oorzaak wordt door een van de 
respondenten genoemd: ‘’Die map heeft niet 
veel indruk gemaakt en derhalve hebben wij 
weinig aandacht eraan besteed. Er had meer 
nadruk op moeten worden gelegd dat die map 
bestond.’’ De mogelijkheid bestaat dat de 
patiënten het PID wel ontvangen, maar dat hij te 
weinig gebruikt wordt als ondersteuning bij het 
geven van informatie.   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Resultaten vragenlijst 
In de vragenlijst werden een aantal opties benoemd (het hebben van een vast contactpersoon, het 
hebben van digitale informatie/gegevens, het spreken van ervaringsdeskundigen en het krijgen van 
informatie in groepsverband), waarop patiënten en naasten mochten aangeven hoe belangrijk dit voor 
hun zou zijn.  

VAST CONTACTPERSOON 

76% van de respondenten vind een vast 
contactpersoon (zeer) belangrijk.  

  

DIGITALE INFORMATIE 

55% van de respondenten vindt digitale 
informatie en gegevens (zeer) belangrijk.  

!  
“Als je ontslagen bent uit het ziekenhuis je bent bij een chirurg geweest of bij een neuroloog, die zegt van 
‘mijn pakkie an is ook klaar’, dan blijf je met een groot aantal problemen/ zorgen/ vragen etc. achter. En 
het zou hartstikke mooi zijn als je eigenlijk een aanspreekpunt had, zo van: nou in geval van vragen ... Je 

kan dan wel naar de huisarts gaan, maar dan moet je afspraken maken en je moet .. Dat is altijd veel 
lastiger dan wanneer je een aanspreekpunt zou hebben.” 

ERVARINGSDESKUNDIGE & GROEPSVOORLICHTING 

Het spreken van een ervaringsdeskundige en het krijgen van informatie in groepsverband scoorden 
aanzienlijk lager. 42% van de respondenten vindt het spreken van een ervaringsdeskundige (zeer) 
belangrijk en 17% vindt dit onbelangrijk. Slechts 23% van de respondenten vindt informatie in 
groepsverband (zeer) belangrijk en zelfs 39% vindt dit onbelangrijk.  
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