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Deze scholing is georganiseerd door de Rotterdam Stroke Service.  
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 

enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de Rotterdam Stroke Service.  

 

Inlichtingen: Rotterdam Stroke Service, p/a Nieuwe Binnenweg 29, 3014 GB 

Rotterdam.  

E-mail: bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl.  
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Voorwoord 

 

In belangrijke en steeds toenemende mate wordt van verzorgenden en 

verpleegkundigen die werkzaam zijn op een verpleeghuis stroke unit of 

revalidatieafdeling, deskundigheid gevraagd die verder gaat dan de algemene 

neurologische kennis en ervaring die tijdens de opleiding is aangeboden. Een 

integrale kennis van alle aspecten van de behandeling, verzorging en begeleiding 

van patiënten met een CVA ofwel beroerte komt deze patiëntengroep ten goede. 

Verzorgenden en verpleegkundigen hebben een belangrijke taak bij de 

revalidatie, voorlichting, preventie, verzorging en begeleiding van patiënten (en 

diens naasten) met een CVA. 

 

In opdracht van, en in samenwerking met de Rotterdam Stroke Service (RSS), is in 

2010 gestart met de ontwikkeling van een scholing voor verzorgenden en 

verpleegkundigen die vanuit de verpleeghuis stroke unit / revalidatieafdeling zorg 

dragen voor de CVA patiënten. Reden voor de ontwikkeling van de scholing was 

een behoefte vanuit vervolginstellingen om specifieke CVA gerichte scholing 

voor de zorgteams. Dit jaar zal de scholing plaatsvinden in revalidatiecentrum 

Rijndam, Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam. 

 

De scholing heeft begin 2012 voor het eerst gedraaid, en zal in januari 2017 

voor de zesde maal starten. Het samenstellen van het scholingsprogramma, de 

bijbehorende studiegids en het boek Revalideren na CVA in het 

revalidatiecentrum en verpleeghuis was een veelomvattend werk. Behalve de 

redactieraad, hebben ook de docenten hierbij een belangrijke rol gespeeld. 

Graag willen wij iedereen die hier aan mee gewerkt heeft heel hartelijk 

bedanken! 

 

Namens de redactieraad,  

Dhr. Prof. dr. D.W.J. Dippel 

Mevr. dr. B. Buijck 

Mevr. C. Jeuken 

Dhr. L. Kooijmans 

Mevr. A. J. Paardekooper 
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Onderstaande personen hebben een bijdrage geleverd aan de scholing:  

 

 

Dhr. Ahmad, Patiëntenvereniging Cerebraal 

Dhr. dr. van Balen, specialist ouderengeneeskunde Laurens Antonius Binnenweg 

Mevr. Barendregt, praktijkopleider Centrum Reuma en Revalidatie Rotterdam 

Mevr. Bernouw, logopedist Ikazia Ziekenhuis 

Mevr. dr. Buijck, ketencoördinator Rotterdam Stroke Service 

Mevr. de Brabander, logopedist Ikazia Ziekenhuis 

Mevr. Davidse, logopedist Laurens Intermezzo 

Dhr. Prof. dr. Dippel, hoogleraar neurologie Erasmus MC 

Mevr. drs. Dirks, neuropsycholoog Centrum voor Reuma en Revalidatie 

Rotterdam 

Mevr. Franssen, ergotherapeut Laurens Intermezzo 

Mevr. drs. Gerritsen, humanistisch raadvrouw Centrum Reuma en Revalidatie 

Rotterdam  

Mevr. Giesen, MSc., voormalige ketencoördinator Rotterdam Stroke Service 

Mevr. Greeve, stroke verpleegkundige Sint Franciscus Gasthuis 

Dhr. de Groot, manager Zonnehuis Vlaardingen 

Mevr. Guyt, nazorg verpleegkundige Laurens thuiszorg 

Dhr. Hagendijk, fysiotherapeut Laurens Intermezzo 

Mevr. Jansen, opleidingsadviseur Zonnehuis Vlaardingen 

Mevr. Jeuken, opleidingsadviseur Leliezorggroep  

Mevr. Koenen, stroke care verpleegkundige Ikazia Ziekenhuis 

Dhr. Kooijmans, fysiotherapeut Sint Franciscus Gasthuis 

Mevr. Paardekooper, teamleider stroke unit Ikazia Ziekenhuis 

Mevr. van Peet, ergotherapeut Centrum Reuma en Revalidatie Rotterdam 

Dhr. Prof. dr. Ribbers, revalidatiearts Rijndam Revalidatie 

Mevr. Sarr-Jansman, EMD, senior consultant bij Tallking Results 

Mevr. Scheele, stroke care verpleegkundige Erasmus MC 

Mw. Sjoerdsma, adviseur onderwijs Erasmus MC 

Mevr. Steenhorst, nazorg verpleegkundige Laurens  

Mevr. Verhoeven, stroke care verpleegkundige Ikazia Ziekenhuis 

Mevr. Vroon, fysiotherapeut Leliezorggroep  
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Lesdag 1:   Dinsdag 17 januari 2017 

(8.30-16.45 uur) 

    

8.30-9.00 Introductie Mevr. Jolanda Paardekooper 

9.00-10.00 CVA medische aspecten (1)    Dhr. prof. dr. Diederik Dippel 

Pauze     

10.15-11.15 CVA medische aspecten (2) Dhr. prof. dr. Diederik Dippel 

Pauze     

11.30-12.15 Gedragsproblematiek na CVA Mevr. dr. Bianca Buijck 

Lunchpauze 12.15-13.00     

13.00-13.45 Therapeutisch revalidatie klimaat Mevr. dr. Bianca Buijck 

pauze   

14.00-14.45 Communicatiestoornissen (1)    Mevr. Jorinde Bernouw 

pauze   

15.00-15.45 Communicatiestoornissen (2) Mevr. Jorinde Bernouw 

pauze     

16.00-16.45 Slikstoornissen    Mevr. Jorinde Bernouw 

Lesdag 2: woensdag 18 januari 

2017 (8.30-16.45 uur) 

    

8.30-9.15 Herstel na een CVA      Dhr. prof. dr. Gerard Ribbers 
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pauze     

9.30-10.15 Herstel na een CVA Dhr. prof. dr. Gerard Ribbers 

Pauze     

10.30 - 12.00 Observatie wat hoe waarom    Dhr. Leo Kooijmans 

Lunchpauze 12.15-13.00 Lunch   

13.00-14.15 Vaardigheden 1   Dhr. Leo Kooijmans en Mevr. 

Elly Greeve 

pauze     

14.30-15.45 Vaardigheden 1 Dhr. Leo Kooijmans en Mevr. 

Elly Greeve 

15.45 -16.45 Inventarisatie groepsindeling + inleiding 

eindopdracht 

Mevr. dr. Bianca Buijck 

Lesdag 3:  Woensdag 15 februari 

2017 (8.30-16.00 uur) 

    

8.30-10.00 Acute fase en nazorg       Mevr. Koenen en Mevr. 

Verhoeven 

pauze     

10.15 - 11.00 Module nazorg Mevr. Anneke Guyt en Mevr. 

Claudia Steenhorst 

11.00-11.15 Inventarisatie onderwerpen eindopdracht Mevr. dr. Bianca Buijck 

Pauze     

11.30 - 12.30 Toiletproblematiek    Mevr. Mirjam van Peet 
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Lunchpauze 12.30-13.15 Lunch   

13.15-14.30 Vaardigheden 2 Dhr.Leo Kooijmans en Mevr. 

Elly Greeve 

Pauze     

14.45-16.00 Vaardigheden 2 Dhr. Leo Kooijmans en Mevr. 

Elly Greeve 

Lesdag 4:  Donderdag 16 februari 

2017 (8.30-16.00 uur) 

    

8.30-9.15 Revaliderend verzorgen MDT       Mevr. Mirjam van Peet 

pauze     

9.30-10.15 Revaliderend verzorgen MDT Mevr. Mirjam van Peet 

Pauze     

10.30-11.30 ADL theorie + praktijk        Dhr. Jeroen van den Berg 

Pauze     

11.45-12.45 ADL theorie + praktijk Dhr. Jeroen van den Berg 

Lunchpauze 12.45-13.30 Lunch   

13.30-14.45 Cognitie-Emotie-Gedrag            Mevr. Mirjam van Peet 

pauze     

15.00-16.00 Cognitie-Emotie-Gedrag Mevr. Mirjam van Peet 

Lesdag 5: Dinsdag 7 maart 2017 

(8.30-16.30 uur) 
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8.30-9.30 Schouder-hand problematiek             Dhr. Corjan Hagedijk 

pauze     

9.45-10.45 Zelfstandig werken eindopdracht  

(onder begeleiding)  

Mevr. Colette Jeuken 

Pauze     

11.00-11.15 Hoe presenteer je een eindopdracht Mevr. dr. Bianca Buijck en 

Mevr. Colette Jeuken 

11.15-12.00 Ketenzorg Mevr. dr. Bianca Buijck 

Lunchpauze 12.15-13.00 Lunch   

13.00-13.30 Ervaringen patiënt            Mevr. Claudia Steenhorst 

(interview Claudia) 

pauze     

13.45-14.30 Ervaringen mantelzorger Mevr. Claudia Steenhorst 

(interview Claudia) 

15.00- 16.30 Rondleiding ziekenhuis Ikazia Mevr. Jolanda 

Paardekooper 

Lesdag 6:  Donderdag 6 april 2017 

(9.00-15.30 uur) 

  

9.00-10.00 Theorietoets Mevr. dr. Bianca Buijck 

pauze     

10.15-11.15 Multidisciplinair vervolg  
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pauze     

11.30-12.30 Bespreken toets Mevr. dr. Bianca Buijck  

12.30 - 13.00 lunch     

13.00-14.00 Mogelijkheid tot stellen van vragen over 

eindopdracht. Zelfstandig werken aan 

eindopdracht (onder begeleiding) 

Mevr. dr. Bianca Buijck en 

Mevr. Colette Jeuken 

14.00 -15.30 Rondleiding Rijndam   

Dag 7: Donderdag 8 juni 2017 

(12.45-17.00 uur) 

    

12.45-13.45 Herkansing theorietoets Mevr. dr. Bianca Buijck 

13.45-14.30 Presentatieronde (3) Mevr. Colette Jeuken, Mevr. 

Crista Rijsdijk en Mevr. dr. 

Bianca Buijck 

pauze   

14.45-15.30 Presentatieronde (3)   

pauze     

15.45-16.30 Presentatieronde (3)   

16.30-17.00 Feestelijke afsluiting  
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Informatie en structuur van de scholing 

 

1. Inleiding 

De scholing CVA revalidatie is een scholing gericht op de revalidatie, 

voorlichting, preventie, verzorging en begeleiding van patiënten met een CVA 

(en hun naasten). Deze scholing is bedoeld voor verzorgenden niveau 3 (VIG en 

VAG) en verpleegkundigen niveau 4/5  die werkzaam zijn op een verpleeghuis 

stroke-unit en/of revalidatieafdeling, specifiek gericht op de zorg voor een 

CVA-patiënt. 

De scholing is een initiatief van de Rotterdam Stroke Service (RSS) en een 

vervolg op de reeds in 2009 ontwikkelde scholing Stroke Care verpleegkundige. 

Deze scholing is ontwikkeld door leden van de verschillende instellingen die zijn 

aangesloten bij de RSS. Meer informatie over de RSS is te vinden op de website; 

http://www.rotterdamstrokeservice.nl/ 

 

De lessen worden gegeven op de locatie revalidatiecentrum Rijndam. 

Tijdens de scholing wordt gebruik gemaakt van theorie welke terug te vinden is 

in het boek: B. Buijck (2016). Revalideren na CVA in het revalidatiecentrum en 

verpleeghuis, ISBN 978-90-368-1253-5 . Deze theorie wordt gebruikt als 

voorbereiding op de lessen. De lessen en de bijbehorende theorie zijn 

onderverdeeld in modules. U ontvangt het boek op de eerst dag van de cursus. 

 

2. Doelgroep 

Deze scholing is bedoeld voor verzorgenden niveau 3 (VIG en VAG) en 

verpleegkundigen niveau 4/5  die werkzaam zijn op een verpleeghuis stroke-

unit en/of revalidatieafdeling, specifiek gericht op de zorg voor een CVA-

patiënt. De deelnemers draaien bij voorkeur wisselende diensten en betrokken 

zijn bij de multidisciplinaire samenwerking.  

 

 

 

http://www.rotterdamstrokeservice.nl/
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3. Structuur van de scholing 

De scholing bestaat uit verschillende praktijkgerichte modules, met daarbij 

behorende theorie en praktijkopdrachten. De scholing bestaat uit 7 hele dagen, 

welke verspreid zijn over 6 maanden. Voor de lesdagen en tijden wordt 

verwezen naar het rooster aan het begin van deze studiegids. 

 

De studiebelasting voor de lessen bedraagt 46 uur. De tijd die de deelnemers 

gebruiken om thuis de modules voor te bereiden is hierin niet meegerekend. 

Het maken van de eindopdracht kost ongeveer 16 à 20 uur studiebelasting per 

deelnemer. Daarnaast is er circa 25 uur nodig om de toets voor te bereiden.  

 

4. Benodigdheden 

De deelnemer dient te beschikken over een computer met internetaansluiting 

om de benodigde informatie op te kunnen zoeken en de eindopdracht en 

presentatie te kunnen maken. Tijdens de praktijklessen is het zeer aan te 

bevelen om gemakkelijke kleding te dragen. 

 

5. Aanwezigheid 

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bij alle lessen aanwezig zijn. Van de 

46 uur studiebelasting voor het volgen van de lessen mag de deelnemer, 

maximaal 10 % afwezig zijn met een geldige reden. Indien de deelnemer meer 

afwezig is geweest zal de scholing niet volledig afgerond kunnen worden. De 

deelnemer wordt niet toegelaten tot de toets en ontvangt geen certificaat. De 

deelnemer mag wel de eindopdracht maken en de daarbij behorende 

presentatie geven, omdat dit in groepsverband wordt gedaan en de overige 

groepsleden hier anders nadeel van ondervinden. De deelnemer krijgt voor de 

gevolgde lessen / modules een bewijs van deelname. De gemiste lessen/ 

modules kunnen dan in de eerstvolgende scholing gevolgd worden na betaling 

van een deel van het cursusgeld. Dit is naar rato van de te volgen lessen. De 

deelnemer wordt, na de gemiste lessen te hebben ingehaald, toegelaten tot het 

maken van de toets. Indien de deelnemer de overige lessen opnieuw  

wil volgen zal het volledige cursusgeld betaald moeten worden.  
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Bij onvoorziene afwezigheid door overmacht wordt per individu bekeken hoe dit 

opgelost kan worden. 

 

6. Begeleiding 

Lessen 

De te volgen modules worden zelfstandig gelezen en voorbereid. Bij elke les is 

er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.  

 

Eindopdracht  

Op de eerste  scholingsdag wordt uitleg gegeven over de eindopdracht. Het is 

de bedoeling dat de deelnemers zich al vanaf de eerste scholingsdagen 

oriënteren op de eindopdracht. Op scholingsdag 3 moet per groepje het 

onderwerp voor de eindopdracht gekozen worden, zodat er tijdig gestart kan 

worden met de uitwerking van deze opdracht. Er zijn twee belangrijke punten: 

1. De begeleiding van de deelnemer bij het schrijven van de eindopdracht 

wordt vanuit de instelling waar de deelnemer werkzaam is gerealiseerd. 

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het regelen van deze 

begeleiding. De voorkeur gaat uit naar bijvoorbeeld een praktijkopleider. 

De naam van de begeleider geven zij aan het begin van de scholing door 

aan mevrouw dr. Bianca Buijck. 

2. Elke deelnemer loopt een dagdeel mee met een ketenpartner van een 

andere instelling: werk je in een verpleeghuis is dat een ziekenhuis of 

revalidatiecentrum. Werk je in een revalidatiecentrum dan is dat een 

ziekenhuis of verpleeghuis. De datum dat je meeloopt regel je zelf en 

geef je door aan je leidinggevende en mevr. dr. Bianca Buijck. 

De deelnemers kunnen voor eventuele vragen over het proces en de eisen van 

de opdracht terecht bij mevrouw dr. Bianca Buijck. Zij is als lid van de 

redactieraad betrokken bij de ontwikkeling van de scholing. Vragen kunnen 

gesteld worden via de mail: bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl 
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7. Toetsing en beoordeling 

Aan het eind van de scholing zal op dag 6 de theoretische toetsing 

plaatsvinden. In deze toets komt de theorie uit de lessen en de modules aan 

bod. De toets bestaat uit meerkeuzevragen en wordt individueel gemaakt. De 

theorietoets dient met een voldoende behaald te worden. Indien de deelnemer 

de toets niet heeft gehaald, zal er op dag 7, voorafgaand aan de presentatie van 

de eindopdracht, een mogelijkheid zijn om de toets te herkansen.  

Indien de beoordeling dan wederom onvoldoende is zal de deelnemer pas bij de 

eerstvolgende scholing de toets kunnen herkansen. Er zal voor deze herkansing 

van de toets geen cursusgeld betaald hoeven te worden. Hierna is er geen 

mogelijkheid meer om de toets te herkansen. 

De deelnemer mag wel de eindopdracht afronden en de presentatie geven.  

 

De scholing is met goed gevolg afgerond als is voldaan aan alle van de volgende 

criteria: 

 Minimaal 90% aanwezigheid tijdens de lessen. 

 Een minimaal voldoende beoordeling van de theoretische toets. 

 Een minimaal voldoende beoordeling van de eindopdracht. 

 Presentatie van de eindopdracht. 

Indien de deelnemer de scholing niet voldoende heeft kunnen afronden voor het 

verkrijgen van het certificaat, zal er een bewijs van deelname uitgereikt worden 

voor die onderdelen die wel gevolgd / behaald zijn. 

 

De beoordeling van de eindopdracht wordt gedaan door drie leden van de 

ontwikkelgroep van de scholing CVA revalidatie. In de bijlage van de 

eindopdracht zijn de beoordelingscriteria te vinden. 

 

8. Bezwaarprocedure  

Indien de deelnemer het niet eens is met de beoordeling van de toets/ de 

eindopdracht, dan dient de deelnemer in overleg met de betrokkene(n) te 

onderzoeken of het geschil opgelost kan worden. Indien geen oplossing  

wordt gevonden kan de deelnemer binnen 14 dagen na de datum  

van de uitslag van de toets / eindopdracht bezwaar aantekenen. 
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Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de 

Rotterdam Stroke Service (RSS). Dit kan gestuurd worden aan de coördinator van 

de RSS:  

Dr. Bianca Buijck, Ketencoördinator Rotterdam Stroke Service. P/A Nieuwe 

Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam. E-mail: 

bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl. Het dagelijks bestuur doet uiterlijk 2 

maanden na ontvangst van het bezwaar een beargumenteerde uitspraak over 

het bezwaar. De uitspraak is bindend voor alle partijen en wordt schriftelijk 

medegedeeld aan de deelnemer en alle betrokkenen. 

 

9. Afmelding 

Indien de deelnemer niet aanwezig kan zijn bij een scholing, dient hij/zij zich 

vooraf per email af te melden bij: dr. Bianca Buijck, Ketencoördinator Rotterdam 

Stroke Service.  

E-mail: bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl  

 

10. Evaluatie 

De Rotterdam Stroke Service hecht veel aan de ervaringen van deelnemers en 

docenten. De scholing wordt door zowel de deelnemers als de docenten 

geëvalueerd. Dit gebeurt door middel van schriftelijke evaluatie per 

scholingsdag door de deelnemers. De scholing als geheel wordt op de laatste 

dag geëvalueerd. De evaluatieformulieren voor de docenten worden via de e-

mail aan hen verspreid. De evaluatie onder de docenten wordt aan het eind van 

de gegeven les(sen) gedaan. Met de uitkomsten van de evaluatie wordt de 

scholing zo nodig bijgesteld. 
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