
 
 
 
Afspraken in de CVA-zorgketen Groningen mbt de overdracht bij CVA 
(versie juni 2022) 
 

 
 
Inhoud overdracht: 
 
Paramedische overdracht: 
 
Afspraken tav de inhoud van de overdracht: 

 

• Patiëntgegevens: naam, adres, telefoonnummer (in de overdracht naar de eerste lijn) 

• Relevante medische informatie (in de overdracht naar de eerste lijn) 

• Multidisciplinaire informatie (in de overdracht naar de eerste lijn) 

• Psychosociale informatie (in de overdracht naar de eerste lijn) 

• Verloop revalidatie in het ziekenhuis of revalidatie-instelling 

• Informatie over het huidig functioneren/ status preasens op functie en 

activiteitenniveau en indien van toepassing op participatieniveau (zie format 

overdracht MZH) 

• Indien van toepassing leermethode vermelden, bv. foutloos leren, impliciet, expliciet 

leren. 

• Klinimetrie   

• Wens: info over woon-/leefomgeving en evt sociale, maatschappelijke steun. 

• Vermelden welke disciplines nog meer betrokken zijn. Voorkeur: (standaard opnemen 

in de overdracht en aanvinken).  Liefst met naam, zodat in de eerste lijn duidelijk is 

wie er betrokken is bij de patient en kan samenwerken. 

• Contactgegevens behandelaar: naam en telefoonnummer 

 

. 
 
 
Verpleegkundige overdracht: 

 

Informatie die de CVA-nazorgverpleegkundigen (TSN) minimaal nodig hebben en de 

wensen na ontslag uit ziekenhuis/GRZ: 

 

Minimaal nodig: 

BSN, naam, adres en telefoonnummer 



 

Wenselijk:  

Diagnose en beperkingen 

Opname periode 

Neven diagnose 

Medicatie bij ontslag 

ADL, Woon en leefomstandigheden, Participatie 

Cognitief (in kaart gebracht?). Indien van toepassing leermethode vermelden bij cognitieve 

problemen. 

Behandeling (welke disciplines waren betrokken?) 

Doorverwijzingen 1e lijn? (bijv: thuiszorg voor dagelijkse zorg betrokken? Zo ja welke 

organisatie? WMO, fysio, ergo, logo andere disciplines?) 

 

 

                                                                                                                                                      

Proces van de overdracht 

 

Paramedische overdracht 

 

Van ziekenhuis naar GRZ/MSR 

• Algemeen: overdracht gaat meestal met de patient mee. Soms per post. 

• MZH alles bij elkaar in ontslagmap.  

• UMCG: alle overdrachten apart in enveloppen. 

• In GRZ: overdracht wordt gescand en komt in het EPD 

• De overdracht kan worden ingezien voor het eerste patiëntencontact.  

 

Van ziekenhuis, GRZ en MSR naar de eerste lijn 

 

Voorkeur voor gericht verwijzen naar een collega. Het niet aan de patient alleen overlaten. 

 

Voorkeur voor verwijzen naar een therapeut van het multidisciplinair CVA-netwerk 

Groningen: www.cvanetwerkgroningen.nl 

Op de website staat een zorgzoeker voor het vinden van een paramedicus in de buurt. 

Dit geldt het meest voor fysiotherapeuten en ergotherapeuten. De logopedisten hebben ook 

een eigen netwerk waar ze patiënten naar verwijzen. 

 

2 manieren van gericht verwijzen: 

http://www.cvanetwerkgroningen.nl/


1. Overdracht via de beveiligde mail sturen naar de eerste lijn, eventueel aangevuld met 

een verwijzing. Als de patient aan huis behandeld dient te worden moet dit in de 

verwijzing staan (eis van de zorgverzekeraar). 

De overdracht gaat daarnaast met de patient mee in een ontslagmap of in 

enveloppen. 

2. Overdracht en eventueel verwijzing gaat met de patient mee in een ontslagmap, of in 

losse enveloppen (per discipline). Aangevuld met een telefonische overdracht naar 

de eerste lijn. 

 

Toekomst?: digitaal via persoonlijk digitaal zorgdossier van de patient. 

 

 

 

Verpleegkundige overdracht 

Van ziekenhuis naar huis 

 

MZH: overdracht naar de CVA-nazorgverpleegkundigen via transferpunt MZH.  

In de medische ontslagbrief aan de huisarts wordt CVA-nazorg door TSN-thuiszorg 

benoemd. 

 

UMCG: overdracht naar de CVA-nazorgverpleegkundigen via transferpunt UMCG.  

NB: Dit geldt voor CVA-patiënten ouder dan 67 jaar. Jonger dan 67 jaar krijgen nazorg in het 

UMCG.  

 

Binnen 14 dagen na ontslag wordt de patiënt gebeld om een nazorg bezoek af te spreken.  

 

 

 

Van GRZ naar huis                                                                                         

Als definitieve ontslag datum bekend is, ontvangen de CVA-nazorgverpleegkundigen (van de 

TSN) een verpleegkundige overdracht per mail. Mail adres: neurologie@tsn-thuiszorg.nl 

 

Binnen 14 dagen na ontslag wordt de patiënt gebeld om een nazorg bezoek af te spreken.  

 

mailto:neurologie@tsn-thuiszorg.nl


De CVA-nazorgverpleegkundigen ontvangen daarnaast de medische ontslagbrief van de 

specialist ouderen geneeskunde aan de huisarts in de CC voor aanvullende 

multidisciplinaire informatie.  

 

 


