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Nazorg in de CVA-zorgketen Groningen (ontslag van ziekenhuis naar huis) 

Nazorg TIA 

• UMCG: 4 weken na ontslag of na TIA-dagbehandeling telefonisch contact door de VC (verpleegkundig consulent) CVA. Na 3 maanden afspraak op de 

polikliniek neurologie bij de VC. (op indicatie naar arts-assistent neurologie. Dit bepaalt de VC bij het telefonisch gesprek na 4 weken) Zo nodig 

wordt de patiënt verwezen naar de polikliniek revalidatie. Deze pt krijgen ook de vragenlijst* toegestuurd die ze kunnen invullen voorafgaand aan 

het polibezoek. 

• MZH: 3 maanden na ontslag, of na bezoek TIA-dagbehandeling afspraak op de polikliniek neurologie bij de VS of VC CVA. Zo nodig wordt de patiënt 

alsnog verwezen naar de gespecialiseerde CVA-nazorgverpleegkundige van TSN en volgt dan het zorgpad ‘Nazorg CVA’, zoals beschreven vanaf 3 

maanden na ontslag. De patiënt kan ook worden doorverwezen naar de revalidatiearts bij bv. problemen met terugkeer naar arbeid. 

* Het UMCG maakt gebruik van vragenlijsten, die de pt vooraf aan hun bezoek aan de VC (of arts-assistent) digitaal kunnen invullen. Ze kunnen de vragenlijsten 
op 2 momenten invullen: na 6 wk en na 3 mnd. Het is niet verplicht. De vragen gaan vooral over de zgn onzichtbare gevolgen: bv depressie, angst, 
vermoeidheid. 
De patiënt vult de lijst in. (niet specifiek met de naaste). 
 
 
NB: het UMCG heeft een eigen nazorgpad voor de ‘Young strokes’ (UMCG hanteert leeftijd<67 jaar).  

Deze patiënten worden poliklinisch vervolgd in het UMCG. Bezoek op de poli neurologie bij de VC na 6 weken en na 3 mnd. Na 3 mnd wordt de MRS afgenomen.  

Daarna contactmomenten mogelijk tot 1 jaar na CVA.  

De uitkomsten van de vragenlijsten ondersteunen of bekrachtigen de keuze voor wel of geen vervolg. Zoals afnemen NPO, of doorverwijzen naar de polikliniek 

revalidatie. Indien patiënten thuis vastlopen, bijvoorbeeld bij de terugkeer naar werk, worden pt doorverwezen naar revalidatiearts Beatrixoord (Marleen 

Schönherr) voor team Arbeid – en Energie. Vaak wordt dan eerst om een NPO gevraagd. Ook worden pt geattendeerd op o.a.de website van Effectyf of 

Hersensz.  
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Nazorg CVA van ziekenhuis naar huis 

Contactmoment  

(Richtlijn, frequenter indien nodig) 

Inhoud zorg/ meting Meetinstrument  

* : op indicatie 

**: verplichte indicator  

***: gewenst 

 Transferpunt van het ziekenhuis meldt patiënt aan bij de gespecialiseerde CVA-nazorgverpleegkundige van de TSN via beveiligde mail 

 

Binnen 2 tot 3 weken na ontslag: 

huisbezoek door gespecialiseerde 

CVA-nazorgvpk van TSN 

Fysiek en cognitief functioneren, 

stemming, vermoeidheid, sociale 

participatie, arbeid en dagbesteding. 

Relatie, zorglast en draagkracht. 

Seksualiteit.  

SIGEB *** 1 

MOCA * 

 

 

   

Terugkoppeling aan ziekenhuis: schriftelijk naar de polikliniek neurologie UMCG en MZH via de beveiligde mail (Zivver).   

                                                                 
1 SIGEB: Signaleringsinstrument voor de lange termijn gevolgen van een beroerte 
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Terugkoppeling aan huisarts (en andere betrokken zorgverleners zo nodig): schriftelijk d.m.v. korte brief, evt. aanvullend telefonisch, naar eigen inzicht van de 

gespecialiseerde CVA-nazorgvpk van TSN 

 

6 weken na CVA:  

MZH: Bezoek polikliniek neurologie 

bij VS CVA 

Fysiek en cognitief functioneren, 

stemming, vermoeidheid, sociale 

participatie, arbeid en dagbesteding. 

Relatie, zorglast en draagkracht. 

Seksualiteit. Kwaliteit van leven. 

 

Modified Rankin scale (MRs)** (verplicht) : wordt telefonisch afgenomen door 

VS MZH na 3 mnd. 

 Secundaire preventie  Controleren of CVRM is opgestart  

Check medicatie, bloeddruk, leefstijl  

 Informatievoorziening Op maat 

 Zorgtevredenheid  

MZH: Patiënten worden 6 wk na het CVA teruggezien op de poli neurologie bij de VS. Ze hebben de eerste periode ervaren wat hersteld is en waar ze tegenaan lopen. 
Tijdens dit bezoek wordt besproken hoe de opname is geweest.  Er wordt nagegaan of de diagnose duidelijk is en zo nodig wordt extra uitleg gegeven. 

Verder wordt gekeken naar de onzichtbare en zichtbare gevolgen en of hiervoor al voldoende therapie en of ondersteuning is ingezet.  

Wanneer het nodig is wordt extra zorg, begeleiding of behandeling aangevraagd via een verwijzing. 



 

 5 

Na 3 mnd volgt een telefonisch gesprek om de MRS af te nemen. 

De patiënten worden daarna weer verder gevolgd door de gespecialiseerde CVA-nazorgvpk van TSN volgens het zorgpad.  

 

 

Terugkoppeling: naar de gespecialiseerde CVA-nazorgvpk van TSN via de beveiligde mail (Zivver) naar: neurologie@tsn-thuiszorg.nl 

 

Terugkoppeling huisarts (en andere betrokken zorgverleners zo nodig): schriftelijk d.m.v. brief.  

 

Tussen 3 en 12 maanden na CVA: 1 of 

meerdere contactmomenten 

mogelijk (op indicatie) door 

gespecialiseerde CVA-nazorgvpk TSN 

Fysiek en cognitief functioneren, 

stemming, vermoeidheid, sociale 

participatie, arbeid en dagbesteding. 

Relatie, zorglast en draagkracht. 

Seksualiteit. Kwaliteit van leven. 

SIGEB *** 

 

MOCA * 

 

 

Terugkoppeling huisarts (en andere betrokken zorgverleners zo nodig): schriftelijk d.m.v. korte brief.  

NB: alleen bij stoppen van contact met patiënt of bij bijzonderheden.  

mailto:neurologie@tsn-thuiszorg.nl
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Terugkoppeling aan ziekenhuis: op indicatie 

12 maanden na CVA-huisbezoek: 

door gespecialiseerde CVA-

nazorgvpk TSN 

Fysiek en cognitief functioneren, 

stemming, vermoeidheid, sociale 

participatie, arbeid en dagbesteding. 

Relatie, zorglast en draagkracht. 

Seksualiteit. Kwaliteit van leven. 

SIGEB *** 

 

MOCA * 

 

 Secundaire preventie  Controleren CVRM  

 Informatievoorziening  Op maat 

 Zorgtevredenheid  Bij TSN wordt halfjaarlijks een zorgevaluatie gedaan samen met de cliënt 

Terugkoppeling huisarts en bij afsluiten contact overdragen aan huisarts (en zo nodig andere betrokken zorgverleners): schriftelijk d.m.v. brief, eventueel 

aangevuld met telefonisch contact naar eigen inzicht van gespecialiseerde CVA-nazorgvpk TSN. 

 

Tussen 12 en 24 maanden na CVA: contactmomenten op indicatie door gespecialiseerde CVA-nazorgvpk TSN.  

 

Bij afronden van contact met gespecialiseerde CVA-nazorgvpk van TSN: overdragen aan huisarts, schriftelijk d.m.v. brief, eventueel aangevuld met telefonisch 

contact naar eigen inzicht van gespecialiseerde CVA-nazorgvpk TSN.   



 

 7 

 

NB: De huisarts heeft tot 2 jaar na het CVA de mogelijkheid de patiënt, bij gesignaleerde problemen, terug te verwijzen naar de gespecialiseerde CVA-nazorgvpk van 

TSN. 
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Nazorg CVA van GRZ naar huis  

 

Contactmoment  

(Richtlijn, frequenter indien nodig) 

Inhoud zorg/ meting Meetinstrument 

*: op indicatie 

**: verplichte indicator  

***: gewenst 

NB: GRZ-instelling meldt patiënt aan bij gespecialiseerde CVA-nazorgverpleegkundige van TSN d.m.v.: 

 Gewenste situatie: de gespecialiseerde CVA-nazorgverpleegkundige van TSN krijgt een aanvraag (bijv. dmv een kopie van de ontslagbrief van de specialist ouderen 

geneeskunde (S.O.)  of overdracht verpleegkundige van de revalidatie-afdeling, via de beveiligde mail naar:  

neurologie@tsn-thuiszorg.nl  

 

NB: 3 maanden na CVA afnemen Modified Rankin Scale   

In het MZH belt VS altijd na 3 mnd met de patiënt voor het afnemen van de MRs 

mailto:neurologie@tsn-thuiszorg.nl
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Binnen 2 tot 3 weken na ontslag 

huisbezoek: door gespecialiseerde 

CVA-nazorgvpk TSN  

.  

Fysiek en cognitief functioneren, 

stemming, vermoeidheid, sociale 

participatie en dagbesteding. Relatie, 

zorglast en draagkracht. Seksualiteit.  

SIGEB ***  

 

MOCA * 

 

 

 Secundaire preventie  Controleren of CVRM is opgestart 

 Informatievoorziening Op maat 

 Zorgtevredenheid Alle betrokken ketenpartners gebruiken een eigen vragenlijst om de 

patiënttevredenheid te meten. 

Terugkoppeling aan ziekenhuis en huisarts (en andere betrokken zorgverleners): schriftelijk d.m.v. brief, eventueel aangevuld met telefonisch contact naar eigen 

inzicht van gespecialiseerde CVA-nazorgvpk TSN 

3 maanden na eerste huisbezoek  (of 

in overleg met cliënt andere 

frequentie) door gespecialiseerde 

CVA-nazorgvpk TSN 

 

Fysiek en cognitief functioneren, 

stemming, vermoeidheid, sociale 

participatie en dagbesteding. Relatie, 

zorglast en draagkracht. Seksualiteit. 

SIGEB *** 

MOCA * 
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 Secundaire preventie Controleren of CVRM is opgestart 

 Informatievoorziening Op maat 

   

Terugkoppeling en huisarts (en andere betrokken zorgverleners zo nodig): schriftelijk d.m.v. korte brief, eventueel aangevuld met telefonisch contact naar eigen 

inzicht van gespecialiseerde CVA-nazorgvpk TSN.  

NB: alleen bij stoppen van contact met patiënt of bij bijzonderheden.   

Tussen 3 en 12 maanden na ontslag: 

1 of meerdere contactmomenten 

mogelijk (op indicatie) door 

gespecialiseerde CVA-nazorgvpk TSN 

Fysiek en cognitief functioneren, 

stemming, vermoeidheid, sociale 

participatie en dagbesteding. Relatie, 

zorglast en draagkracht. Seksualiteit. 

Kwaliteit van leven. 

SIGEB *** 

 

MOCA * 

 

 

Terugkoppeling aan huisarts (en andere betrokken zorgverleners): schriftelijk d.m.v. korte brief, eventueel aangevuld met telefonisch contact naar eigen inzicht van 

gespecialiseerde CVA-nazorgvpk TSN.  NB: alleen bij stoppen van contact met patiënt of bij bijzonderheden.   

Terugkoppeling aan ziekenhuis: alleen als dat wenselijk is, of bij afronden contact met gespecialiseerde CVA-nazorgvpk van TSN.  
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12 maanden na CVA-huisbezoek: 

door gespecialiseerde CVA-

nazorgvpk TSN 

Fysiek en cognitief functioneren, 

stemming, vermoeidheid, sociale 

participatie, arbeid en dagbesteding. 

Relatie, zorglast en draagkracht. 

Seksualiteit 

SIGEB *** 

 

MOCA * 

 

 Secundaire preventie Controleren CVRM 

 Informatievoorziening Op maat 

 Zorgtevredenheid Bij TSN wordt halfjaarlijks een zorgevaluatie gedaan samen met de cliënt 

Terugkoppeling aan ziekenhuis naar de polikliniek neurologie UMCG en MZH via de beveiligde mail (Zivver).  VS zorgt dat dit in het EPD  komt. NB: Alleen bij afronden 

contact met gespecialiseerde CVA-nazorgvpk van TSN.  

 

Terugkoppeling aan huisarts (en andere betrokken zorgverleners): schriftelijk d.m.v. brief, eventueel aangevuld met telefonisch contact naar eigen inzicht van 

gespecialiseerde CVA-nazorgvpk TSN.   

 

Bij afronding van contact met gespecialiseerde CVA-nazorgvpk van TSN: overdragen aan huisarts, waarbij de huisarts tot 2 jaar na het CVA de mogelijkheid heeft 

de pt,  bij gesignaleerde problemen, terug te verwijzen naar de gespecialiseerde CVA-nazorgvpk van TSN. 
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Tussen 12 en 24 maanden na CVA: contactmomenten op indicatie door gespecialiseerde CVA-nazorgvpk TSN.  

 

Bij afronden van contact met gespecialiseerde CVA-nazorgvpk van TSN: overdragen aan huisarts, schriftelijk d.m.v. brief, eventueel aangevuld met telefonisch 

contact naar eigen inzicht van gespecialiseerde CVA-nazorgvpk TSN.   

 

 

Nazorg CVA van UMCG cvr Beatrixoord  

 
Nazorg wordt geleverd door een NAH-coach in het kader van home-and-placemaking concept. Het betreft in principe een gecombineerde coaching aan 
huis en over afstand (PC/ iPad/ telefoon). 
 
Richtlijn frequentie gesprekken: ± 5 x coaching in cvr Beatrixoord of (bij voorkeur) beeldcommunicatie, tel. contact of contact met andere instanties. 

 
Duur coaching: tot maximaal 1 jaar na ontslag uit PRB. 
 

Voor uitgebreide informatie over de NAH-coaching, zie document ‘Beschrijving Coaching NAH’ 

 


