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De medische term voor een beroerte - ook wel een 
herseninfarct of hersenbloeding genoemd - is Cerebro 
Vasculair Accident (CVA). Vrij vertaald betekent dat 
‘ongeluk in de hersenen’. Het is een (tijdelijke) beschadiging 
van de hersenen en heeft meestal zowel lichamelijke 
als geestelijke gevolgen. Dit heeft een grote invloed op 
uw leven en dat van uw naasten. Als u na opname in het 
ziekenhuis of revalidatiecentrum weer thuis komt, zijn er 
dikwijls veel vragen. 

Een CVA heeft vaak lichamelijke en geestelijke gevolgen, zoals  
minder goed kunnen lopen, problemen bij allerlei dagelijkse  
handelingen, communicatieproblemen en gedragsveranderingen.  
De juiste therapie of behandeling is belangrijk om uw conditie te 
verbeteren of achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen. 

CVA nazorg verpleegkundige

In de regio Rotterdam werken CVA nazorg verpleegkundigen vanuit  
een samenwerkingsverband binnen de Rotterdam Stroke Service.  
De CVA nazorgverpleegkundige komt bij u thuis en  is uw aanspreekpunt. 
Samen met u bekijkt zij wat zij voor u kan betekenen. U kunt hierbij 
denken aan sociaal- emotionele begeleiding en aanpassingen in huis. 
Daarnaast kunt u met hen in gesprek over wat de CVA voor u en uw 
partner/familie betekent. De CVA nazorg verpleegkundige stemt de zorg 
van de diverse zorgverleners op elkaar af.

Daarnaast gaat u nog een keer terug naar het ziekenhuis voor een 
poli-bezoek. Dit is meestal zo’n 6 á 7 weken na opname in het ziekenhuis. 
Ook dit noemen we CVA nazorg, en is vooral bedoeld om allerlei controles 
uit te voeren en adviezen over leefstijl te geven.



Eerstelijns CVA Netwerk Rotterdam

De CVA nazorg verpleegkundigen werken samen met het 
Eerstelijns CVA Netwerk Rotterdam. Dit is een netwerk van 
in  CVA- zorg gespecialiseerde professionals. Zij helpen de 
regie  weer in eigen hand te nemen om zo optimaal 
mogelijk te functioneren in de eigen woon- werkomgeving. 
Het netwerk bestaat uit  fysiotherapeuten, logopedisten, 
ergotherapeuten, psychologen, diëtisten en 
verpleegkundigen. 

Contact

De CVA nazorg verpleegkundige neemt binnen  
5 werkdagen na uw ontslag uit het ziekenhuis 
of revalidatie centrum contact met u op. U kunt  
haar ook zelf bellen of mailen. De contactgegevens  
vindt u hieronder. 

De CVA nazorg verpleegkundige
Telefoon: 010 - 241 29 07
Website: www.rotterdamstrokeservice.nl 
E-mail: nazorg@rotterdamstrokeservice.nl 

Therapeuten van Eerstelijns 
CVA-netwerk Rotterdam (ECNR)
Website: www.ecnr.nl
E-mail: info@ecnr.nl



www.rotterdamstrokeservice.nl

Aangesloten organisaties bij de Rotterdam Stroke Service
Eerstelijns CVA netwerk regio Rotterdam

Ziekenhuizen 

l  (rode markeringen)

 2. Franciscus Vlietland
 3. Franciscus Gasthuis
 5. IJsselland Ziekenhuis
 9. Erasmus Medisch Centrum
 11. Ikazia Ziekenhuis
 12. Maasstad Ziekenhuis
14. Van Weel- Bethesda ziekenhuis

Vervolginstellingen 
voor revalidatie en 
thuiszorgaanbieders

l  (blauwe markeringen)

 1.  Zonnehuisgroep Vlaardingen locatie 
Zonnehuis

 4.  Transmitt Revalidatie
 6. De Zellingen locatie Rijckehove
 7.  Laurens locatie Antonius Binnenweg
 8. Rijndam Revalidatie
 11. Laurens locatie Intermezzo
13.  Careyn locatie De Vier Ambachten
15. Zorgwaard, locatie Rembrandt
16. Curamare locatie Nieuw Rijsenburgh


