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Zichtbare en onzichtbare gevolgen zoals minder goed kunnen 

lopen, dagelijkse handelingen niet goed kunnen uitvoeren, 

communicatieproblemen, vermoeidheid en gedragsveranderingen zijn 

een aantal voorbeelden van lichamelijke en geestelijke gevolgen na 

een CVA. De juiste therapie of behandeling draagt bij aan uw herstel 

en aan het zoveel mogelijk voorkomen van achteruitgang. 

De CVA-nazorgverpleegkundige

De zorg na een CVA houdt niet op als u eenmaal weer thuis bent. Het 

kan zijn dat u thuis, wanneer u uw leven weer probeert op te pakken, 

tegen (onverwachte) beperkingen aanloopt. In de CVA-zorgketen 

Groningen zijn wij als gespecialiseerde CVA-nazorgverpleegkundigen 

werkzaam. Wij kunnen u ondersteunen, informeren, begeleiden en zo 

nodig doorverwijzen voor de juiste zorg. 

Een van onze CVA-nazorgverpleegkundigen komt bij u thuis. Samen 

met u en eventueel uw partner/familie bekijkt zij wat zij voor u kan 

betekenen. Ook stemt zij de zorg van de diverse zorgverleners op 

elkaar af. Wij kunnen u deze ondersteuning bieden in de eerste 

1 tot 2 jaar na het CVA. 

De medische term voor een beroerte is Cerebro 
Vasculair Accident (CVA). Het kan hier gaan om een 
herseninfarct of hersenbloeding. Een CVA is een 
beschadiging van de hersenen en heeft meestal zowel 
lichamelijke als geestelijke gevolgen. Deze gevolgen 
kunnen van grote invloed zijn op uw dagelijkse leven 
en dat van uw naasten.  



CVA-netwerk Groningen

Wij werken als CVA-nazorgverpleegkundigen samen met het 

CVA-netwerk Groningen. Het netwerk bestaat uit in CVA-zorg 

gespecialiseerde fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. 

Wij werken ook samen met de verpleegkundig specialisten van het 

UMCG en het Martini ziekenhuis. Gezamenlijk helpen wij u graag 

de regie weer in eigen hand te nemen en zo optimaal mogelijk te 

functioneren in eigen woon-werkomgeving. Meer informatie over dit 

netwerk vindt u op:  www.cvanetwerkgroningen.nl

Kosten

Deze zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit het 

basispakket. U betaalt geen eigen bijdrage.

Contact

Een CVA-nazorgverpleegkundige van TSN neemt binnen twee weken 

na uw ontslag uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum contact met u 

op. U kunt ons ook zelf bellen of mailen.

De CVA-nazorgverpleegkundigen van TSN

Sietske Frericks  06 - 43 46 24 18 

Marjan Huitsing  06 - 41 53 34 03 

Hilda Wiese   06 - 54 69 18 55 

Email   neurologie@tsn-thuiszorg.nl



t. 0900 8615 | info@tsn-thuiszorg.nl | www.tsn-thuiszorg.nl
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CVA samenwerkingspartners van TSN

Martini ziekenhuis, poli neurologie
Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen 

UMCG, poli neurologie
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen 

Lentis Dignis, Heymanscentrum woonzorgcentrum
Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen
 

Zorggroep Groningen, Maartenshof
Schaaksport 100, 9728 PG Groningen 

Zorggroep Meander, Veenkade Veendam
Kaap de Goede Hoop 1, 9642 AP Veendam

Zonnehuisgroep Noord, Revalidatiecentrum Eemsdelta
     Zwet 9E, 9932 AA Delfzijl

Zonnehuisgroep Noord , Zonnehuis Zuidhorn
     Izarstraat 1, 9801 VH Zuidhorn

Twaalfhoven Winsum, De Hoven
     Meeden 1, 9951 HZ Winsum

Groningen

2

3

4

5

6

7

8

1


