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CVA nazorg huisbezoek
Onlangs heeft u of uw directe naaste een (lichte) beroerte gehad. Hiervoor bent u 
opgenomen geweest in het ziekenhuis en heeft u mogelijk deelgenomen aan een 
revalidatietraject. De CVA zorgketen Apeldoorn en Zutphen biedt aan om na ontslag 
een CVA nazorgbezoek bij u thuis te brengen. Dit huisbezoek wordt dan gedaan door 
een CVA-nazorgverpleegkundige.

Waarom een CVA-nazorg huisbezoek?
Wanneer u na een beroerte eenmaal weer thuis bent, worden de gevolgen van een 
beroerte en de problemen die hierdoor ontstaan, vaak pas echt duidelijk. Het dagelijks 
leven thuis is immers anders dan in het ziekenhuis of in het revalidatiecentrum. U en uw 
directe naaste(n) kunnen geconfronteerd worden met lichamelijke en emotionele 
beperkingen. Ook gedrags- en karakterveranderingen kunnen vragen en problemen 
oproepen. Hiervoor kunt u terecht bij de CVA-nazorgverpleegkundige. Zij kan u 
ondersteunen met professionele zorg.

Na ontslag uit het ziekenhuis of vanuit het revalidatietraject, neemt de CVA-
nazorgverpleegkundige telefonisch contact met u op om een afspraak met u en uw 
partner/naaste te maken voor een huisbezoek.

Het CVA-nazorg huisbezoek
Het gesprek met de verpleegkundige duurt ongeveer 60 minuten. Het gesprek is gericht 
op uw dagelijks functioneren. De verpleegkundige bespreekt met u en uw partner/naaste 
hoe het gaat met bewegen, verplaatsen, communicatie, dagelijkse bezigheden, eten en 
drinken, werk, relaties enz. 
Alle vragen van u en uw partner/naaste kunnen hierbij aan de orde komen. Als er 
problemen zijn, dan zoekt de verpleegkundige samen met u naar een oplossing. 
Ook geeft de verpleegkundige u informatie over bijvoorbeeld risicofactoren en 
medicijngebruik.

Heeft u niet direct vragen of ervaart u geen problemen? Dan kan het toch de moeite 
waard zijn met de CVA-nazorgverpleegkundige te spreken. De verpleegkundige kan met 
het geven van voorlichting en praktische tips wellicht iets voor u betekenen.

Deze CVA-nazorg wordt aangeboden gedurende twee jaar na uw CVA en kan meerdere 
huisbezoeken bevatten.

Samenwerking
De CVA-nazorgverpleegkundige werkt nauw samen met andere deskundige zorgverleners 
zoals de neuroloog, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en 
revalidatiearts. Door deze samenwerking is de verpleegkundige in staat u zo goed 
mogelijk te begeleiden.
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Geen kosten
Voor uzelf zijn er geen kosten verbonden aan het CVA-nazorg huisbezoek. Uw 
zorgverzekeraar vergoedt het bezoek volledig.

Bereikbaarheid
Gelre ziekenhuizen werkt nauw samen met thuiszorgorganisaties. In de regio Apeldoorn 
is dit Vérian en in de regio Zutphen Sensire. Hieronder staat de bereikbaarheid van de 
CVA-nazorgverpleegkundige per regio.

Regio Apeldoorn
De CVA-nazorgverpleegkundige werkt bij Vérian, cluster Niet Aaangeboren 
Hersenaandoeningen (NAH).
Heeft u vóór de huisbezoek afspraak vragen of problemen? Neem dan contact op met de 
zorglijn van Vérian, cluster NAH via:
• Tel: 088 – 126 3 126
• E-mail NAH@verian.nl

Regio Zutphen
De CVA-nazorgverpleegkundige werkt zowel bij Gelre ziekenhuizen Zutphen als bij 
Sensire. De CVA-nazorgverpleegkundigen voor de regio Zutphen zijn:
• Renate Weijman, tel: 06 – 2035 2526
• Hilde Groot Roessink, tel: 06 – 1367 7250

Heeft u vóór de huisbezoek afspraak vragen of problemen? Dan kunt u via deze 
telefoonnummers al eerder met de CVA-nazorgverpleegkundige in contact komen.
Zijn zij niet direct in de gelegenheid u te woord te staan? Spreek dan uw naam en 
telefoonnummer in op de voicemail. Dan belt de verpleegkundige u terug op een 
werkdag.
Bent u verhinderd voor de afspraak? Laat dit dan zo spoedig mogelijk weten.


