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 INFOKAART 

CVA nazorg team 

Organisatie Careyn 

Onderdeel Consultatie/verwijzing 

Type Regulier 

Beschrijving Een CVA, TIA of NAH kan veranderingen met zich meebrengen op lichamelijk, 

geestelijk en sociaal gebied. Thuis kunnen zich problemen openbaren die in 

het ziekenhuis of tijdens revalidatie nog niet opgemerkt zijn.  

Het CVA nazorg team werkt multidisciplinair samen met paramedici, 

neuroloog, verpleegkundig specialist, revalidatiearts, huisarts etc. en is 

onderdeel van de Rotterdam Stroke Service (ketenzorg Rotterdam). 

Werkgebied: Voorne Putten Rozenburg en Goeree Overflakkee. 

Criteria - Problemen in acute of chronische fase na doorgemaakte CVA, TIA of NAH. 

Bijvoorbeeld geheugenproblemen, moeite met concentratie, 

woordvindstoornissen, vermoeidheid etc.  

Verwijs- of 

consultatiemiddel 

- Aanmelding gebeurt via het ziekenhuis, revalidatiecentrum of huisarts via 

emailadres: cvavpr@careyn.nl  

- Contactpersoon Voorne Putten Rozenburg: Ellen Broere, 06-23346302 en  

José Broeders, 06-22869143  

- Contactpersoon Goeree Overflakkee: Joyce Deelen, 06-51021946 

Voorbereiding 

huisartsenpraktijk 

Bij de aanmelding van een cliënt naar het CVA nazorg team worden de 

volgende gegevens aangeleverd: 

- NAW gegevens cliënt 

- BSN en / of verzekeringsnummer 

- Aard van de uit te voeren specialistische behandeling 

- Aanvullende medische gegevens 

Aanwijzingen 

huisartsenpraktijk 

- Binnen 10 dagen na aanmelding neemt een van de medewerkers 

telefonisch contact op met de patiënt/mantelzorger voor het maken van 

een afspraak voor huisbezoek. 

- De cliënt kan ook zelf contact opnemen bij vragen. 

- De CVA nazorgverpleegkundige brengt één of meerdere huisbezoeken en 

bespreekt daarbij diverse onderwerpen. Zij beantwoorden de vragen van 

de cliënt en diens omgeving. 

- Terugkoppeling: Terugkoppeling aan huisarts, mits de client akkoord is. 

Indien deze dat niet is, geeft het CVA nazorgteam het verslag aan de client 

zelf, zodat deze het eventueel zelf met betrokken zorgverleners kan delen. 

Bekostiging Inzet CVA nazorg team valt meestal onder de zorgverzekeringswet. Het kan 
soms onder de WLZ vallen dan is er een eigen bijdrage van toepassing (CAK). 
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