Opname na een
beroerte

U heeft een hersenbloeding of herseninfarct gehad. Dit wordt
een beroerte of CVA genoemd. U bent waarschijnlijk via de
Spoedeisende Hulp opgenomen in het ziekenhuis. In korte tijd
moeten er onderzoeken worden gedaan en een behandeling
worden gestart. In deze folder vindt u informatie over de
behandeling in het ziekenhuis, de nazorg en aanvullende
informatie. Het is belangrijk dat u ook de folder “Een beroerte, en
dan?” van de Hartstichting leest. Deze folder is ook relevant voor
een naaste.

Opname in het ziekenhuis
Als u in het ziekenhuis komt wordt er eerst een CT-scan van uw
hoofd gemaakt om te zien of u een herseninfarct heeft gehad of een
hersenbloeding. Daarna wordt zo snel mogelijk een behandeling gestart. Dit
is belangrijk omdat hersenweefsel zonder bloedtoevoer snel afsterft. Er zijn
verschillende behandelingen mogelijk.
De behandeling
Patiënten die een herseninfarct hebben gehad, kunnen behandeld worden
door middel van trombolyse. Hierbij wordt het stolsel opgelost door een
medicijn dat via een infuus wordt toegediend. Deze behandeling heet
intraveneuze trombolyse. De behandeling moet binnen 4,5 uur na de eerste
verschijnselen worden gestart. Dit gebeurt op de Spoedeisende Hulp.
Als de intraveneuze behandeling niet mogelijk is of niet voldoende
verbetering geeft, is het soms mogelijk het stolsel te verwijderen door
middel van een ingreep op de afdeling Radiologie. Er wordt dan een
slangetje (katheter) in de lies ingebracht die door de bloedvaten wordt
opgeschoven naar de verstopte slagader. Via het slangetje wordt
geprobeerd het stolsel te verwijderen of op te lossen. Dit wordt intraarteriële behandeling genoemd. Deze ingreep moet binnen zes uur worden
gedaan.
De neuroloog bepaalt welke behandeling voor u mogelijk is.

De verdere behandeling is gericht op:
• Zorgen dat er geen nieuwe beroerte of extra schade aan de hersenen
optreedt. Daarvoor kunt u medicijnen krijgen.
• Revalideren en het beperken van de gevolgen van de beroerte. Het
doel van de revalidatie is u te helpen uw dagelijkse leven weer zo goed
mogelijk op te pakken, eventueel met behulp van aanpassingen.
Afdeling Neurologie
U wordt opgenomen op de Stroke Unit van de afdeling Neurologie. Op de
Stroke Unit wordt u door de medewerkers, met behulp van apparatuur,
voortdurend in de gaten gehouden. U wordt aan een monitor aangesloten
waarmee uw bloeddruk, pols, ademhaling en temperatuur continu wordt
bewaakt. Uw bewustzijn en kracht in armen en benen wordt regelmatig
gecontroleerd. De verpleegkundige controleert of u veilig kunt slikken. Het
suikergehalte in uw bloed wordt via een vingerprik een aantal keren per
dag gecontroleerd. Als er afwijkingen in het bloed zijn gevonden, wordt
overlegd met de neuroloog. Als uw situatie medisch stabiel is, wordt u van
de monitor afgekoppeld.
Opnamegesprek met verpleegkundige
U heeft een opnamegesprek met de verpleegkundige. Uw contactpersoon
kan hierbij aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek wordt de behandeling en
verzorging besproken en hoe lang u naar verwachting in het ziekenhuis
moet blijven. U ontvangt de CVA-informatiewijzer. Dit is een map met
informatie over een beroerte, de onderzoeken, de ketenzorg voor patiënten
met een beroerte en informatie over de nazorg en patiëntenverenigingen.
Situatie verschilt per patiënt
Voor elke patiënt is de situatie anders. De neuroloog bepaalt welk
onderzoek nodig is. Soms is dat een onderzoek dat niet in de
CVA-informatiewijzer beschreven staat. Over de meeste onderzoeken
is een folder beschikbaar. Vraag hier gerust om bij de verpleegkundige.
Het Neurovasculair Centrum in HMC Westeinde doet mee aan een aantal
wetenschappelijke onderzoeken. Mogelijk wordt u benaderd om hieraan
mee te doen.

Oefenen voor een snel herstel
Tijdens uw opname in het ziekenhuis gaat u zo snel mogelijk beginnen
met oefeningen doen. In de eerste 12 weken treedt namelijk het meeste
herstel op. Een deel van de oefeningen bestaat uit alledaagse handelingen,
zoals handen wassen of tanden poetsen. Het is handig om de dingen die
u toch moet doen te gebruiken als oefenmoment. Bovendien leert u deze
handelingen dan weer makkelijker uit te voeren. De fysiotherapeut of
ergotherapeut legt u de oefeningen uit. Daarna doet u de oefeningen zelf of
met hulp van uw familie of andere mensen in uw omgeving.
U kunt de oefeningen ook thuis doen. Mensen die thuis oefenen blijven
fitter en mobieler. U kunt de oefengids bestellen via de website van
CVA-vereniging Samen Verder (www.cva-samenverder.nl) of telefonisch op
werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur (088 383 80 00). Downloaden kan
ook, via www.cva-samenverder.nl/oefengids/Oefengids.pdf.
Wij raden u aan de eerste drie weken drie keer per dag tien tot 20 minuten
te oefenen. Oefen in het begin niet te intensief. Als het doen van de
oefeningen te zwaar is, kunt u ze ook in gedachten doen (visualiseren).
Dit heeft ook zin. Voor uw herstel is het belangrijk dat u voldoende rust
neemt. Na een beroerte hebben de hersenen meer tijd nodig om prikkels te
verwerken.
Overplaatsing naar ander ziekenhuis
Als u vanuit een ander ziekenhuis naar HMC Westeinde komt, gaat u zo
snel mogelijk terug naar het ziekenhuis in uw woonomgeving. Mensen die
na opname op de Stroke Unit langdurige zorg nodig hebben, kunnen naar
HMC Antoniushove worden overgeplaatst voor verdere behandeling.

De behandelaars en zorgverleners
U wordt behandeld door een groep van verschillende behandelaars en
verzorgers. Dit wordt een multidisciplinair team genoemd. Tijdens de
opname heeft u regelmatig een gesprek met de arts en verpleegkundige
over uw ziekte en de nazorg. U krijgt naast een neuroloog, de zaalarts
en verpleegkundige met verschillende behandelaars te maken. Zij zullen
u begeleiden bij de revalidatie. Afhankelijk van de klachten die u heeft,
wordt u behandeld door een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist,

diëtist en/of revalidatiearts. Het team overlegt en informeert elkaar over uw
behandeling.
Verpleegkundige
De verpleegkundige helpt u bij de dagelijkse verzorging, het
medicijngebruik en met revalideren. Over het revalideren vindt u
meer informatie in de oefengids “Snel in beweging”. Verder bereidt de
verpleegkundige u voor op onderzoeken, coördineert de zorg die u krijgt en
is het eerste aanspreekpunt voor u en uw familie.
Neuroloog
De neuroloog is in het ziekenhuis uw behandelend arts.
Zaalarts
Op de afdeling is uw zaalarts, een neuroloog in opleiding, het eerste
aanspreekpunt voor alle medische informatie. Een gesprek met uw zaalarts
is altijd mogelijk. U kunt een afspraak regelen via de verpleegkundige op de
afdeling.
Fysiotherapeut
Na een beroerte kunt u problemen hebben met bewegen. Meestal is het
gevolg van de beroerte dat u één kant van uw lichaam niet of niet goed
kunt bewegen. De fysiotherapeut komt bij u om te kijken welke activiteiten
u moeilijk uit kunt voeren. U traint met de fysiotherapeut de activiteiten
die moeilijk voor u zijn. Verder geeft de fysiotherapeut adviezen over
hulpmiddelen en over uw houding in bed of in de (rol)stoel.
Ergotherapeut
Na een beroerte kan het zijn dat u in uw dagelijks leven praktische
problemen heeft met bijvoorbeeld uw persoonlijke verzorging. Dat
kan komen doordat u één kant van uw lichaam niet of niet goed kunt
bewegen of niet goed begrijpt hoe u handelingen kunt uitvoeren. Met
de ergotherapeut oefent u hoe u uzelf weer kunt verzorgen en hoe u het
huishouden, hobby’s, studie of werk kunt doen.

Logopedist
Na een beroerte kunt u een taal-, spraak- of slikstoornis hebben. De
logopedist wordt dan bij de behandeling betrokken. De logopedist helpt
u door middel van oefeningen en geeft adviezen aan u en uw familie of
naasten. Als u slikproblemen heeft, kan het zijn dat u bepaalde voeding
niet veilig kunt slikken en dunne dranken verdikt moeten worden of vast
voedsel gemalen. Daarom mag bezoek ook alleen etenswaren meebrengen
in overleg met de verpleging. Soms krijgt u een slang (sonde) via uw neus
naar uw maag, voor voeding en medicijnen.
Diëtist
Eten en drinken kan vermoeiend zijn wanneer u een slikstoornis heeft. Om
uw gewicht in de gaten te houden, wordt u wekelijks gewogen. De diëtist
komt bij u langs als u ongewenst afvalt of wanneer u te weinig eet en
drinkt, of als u voeding moet krijgen via een sonde. De diëtist zorgt ervoor
dat u de juiste soort en hoeveelheid sondevoeding krijgt.
Revalidatiearts
De revalidatiearts behandelt de gevolgen van de beroerte in
uw functioneren en adviseert welke vervolgbehandeling na de
ziekenhuisopname het meest geschikt is voor u. Via het multidisciplinair
overleg is de revalidatiearts betrokken bij alle patiënten en de keuze voor
het vervolgtraject. Als het nodig is komt de revalidatiearts bij u langs.
Transmuraal zorgcoördinator
De transmuraal zorgcoördinator zorgt voor een goede afstemming
van de behandeling door diverse zorgverleners van de afdeling op
het multidisciplinair overleg. Zij kan u meer informatie geven over het
nazorgtraject en wat er is besproken tijdens het multidisciplinair overleg.
Transferverpleegkundige
De transferverpleegkundige wordt ingeschakeld bij de aanvraag van een
verpleeghuis of ondersteuning in de zorg thuis als u uit het ziekenhuis
wordt ontslagen.

CVA-zorgketen
In de regio Den Haag en omstreken zijn voor CVA-patiënten speciale
afspraken gemaakt tussen huisarts, ambulancedienst, HMC, revalidatieunit verpleeghuizen, revalidatiecentrum en thuiszorg: de zogenaamde
“CVA-zorgketen”. Er zijn afspraken gemaakt over welke behandeling u krijgt
zodat de zorg goed op elkaar is afgestemd.
Bij wie kan ik terecht met vragen?
Tijdens uw opname in het ziekenhuis kunt u met uw vragen het beste
terecht bij de verpleegkundige of de transmuraal zorgcoördinator.
In overleg met hen kunt u ook een afspraak maken met één van de
behandelende artsen. Als uw familie of mantelzorger vragen heeft, kunnen
zij contact opnemen met de afdeling. In verband met de privacywetgeving
wordt alleen informatie verstrekt aan de contactpersoon.
HMC Westeinde
Verpleegafdeling C8 - Neurologie
Telefoon: 088 979 21 58
Transmuraal zorgcoördinator
Telefoon: 088 979 79 00, pieper 670
HMC Antoniushove
Verpleegafdeling 2b (oranje) - Neurologie
Telefoon: 088 979 45 30

Ontslag uit het ziekenhuis
Afhankelijk van uw conditie, het herstel en de thuissituatie wordt in het
multidisciplinair overleg bepaald wat voor u de beste mogelijkheid zou zijn
om te revalideren. Op basis hiervan wordt een advies gegeven. Er zijn een
aantal mogelijkheden:
• U gaat naar huis.
• U gaat revalideren in een verpleeghuis van de CVA-zorgketen of in een
revalidatiecentrum.
• U gaat naar een verpleeghuis.

Naar huis
Als u thuis bent, wordt de behandeling door uw huisarts voortgezet.
Aanvullend kunt u huishoudelijke hulp, verpleging, verzorging,
fysiotherapie, logopedie en ergotherapie krijgen. Meer informatie
hierover vindt u in de folder “Weer thuis na een TIA of een beroerte”.
Afhankelijk van uw situatie heeft u binnen zes weken een afspraak
bij de CVA-nazorgverpleegkundige in het ziekenhuis of de thuiszorg.
Hierbij worden uw herstel, risicofactoren, de behandeling hiervan en
medicijngebruik besproken. Indien nodig wordt extra hulpverlening
ingeschakeld. Aan verpleegkundige of huishoudelijke hulp zijn kosten
verbonden. Hierover vindt u informatie in de CVA-informatiewijzer.
Revalideren in een verpleeghuis van de CVA-zorgketen
U komt in aanmerking voor revalidatie op de Stroke Unit van een van de
verpleeghuizen van de CVA-zorgketen als u in acht weken zodanig kunt
revalideren dat u terug naar huis kunt.
De verpleeghuizen die zijn aangesloten bij de CVA-zorgketen zijn:
• Verpleeghuis Gulden Huis;
• Verpleeghuis Westhoff;
• Verpleeghuis Vrederust-West;
• Behandel- en Verpleegcentrum Mechropa.
U wordt aangemeld bij het verpleeghuis van uw voorkeur. Als daar geen
plek is, wordt u aangemeld bij een van de verpleeghuizen waar wel plek
is. Uw voorkeur zal dus niet altijd ingewilligd kunnen worden. U kunt later
worden overgeplaatst naar het verpleeghuis van uw voorkeur, maar dit is
door de korte revalidatieperiode van twee maanden niet in het belang van
uw revalidatie. Aan opname in een verpleeghuis zijn kosten verbonden.
Hierover vindt u informatie in de CVA-informatiewijzer.
Revalideren in een revalidatiecentrum
De revalidatiearts bepaalt samen met het multidisciplinair team en aan
de hand van uw informatie of u hiervoor in aanmerking komt. Er zijn twee
mogelijkheden:

• U kunt poliklinisch revalideren bij een revalidatiecentrum of op de
revalidatiepoli van het ziekenhuis. U komt dan één of meerdere dagdelen
per week langs en woont thuis.
• U wordt opgenomen in het revalidatiecentrum omdat u nog intensief
moet revalideren voordat u thuis kunt wonen en nu nog afhankelijk bent
van gespecialiseerde zorg.
Verpleeghuis
Als revalideren in een verpleeghuis binnen acht weken niet mogelijk
lijkt, maar er wel de verwachting is dat u terug naar huis kunt, komt u in
aanmerking voor een reactiveringstraject in een verpleeghuis. Dit duurt
meestal een half jaar. Er zijn verschillende verpleeghuizen die dit kunnen
verzorgen. Als terugkeer naar huis of een verzorgingshuis niet meer
mogelijk is en er intensieve zorg nodig blijft, wordt met u over blijvende
opname in een verpleeghuis overlegd. U kunt een verpleeghuis aangeven
waar u niet naartoe wilt. U wordt opgenomen in het verpleeghuis waar plek
is. U kunt op een wachtlijst worden geplaatst van het verpleeghuis van
uw voorkeur. Aan opname in een verpleeghuis zijn kosten verbonden. De
transferverpleegkundige informeert u hierover.

Tips en adviezen voor naasten
Vaak treden er als gevolg van de beroerte naast lichamelijke problemen,
problemen op met spreken, begrijpen en/of gedrag. Dat betekent grote
en meestal blijvende veranderingen in het leven van u en uw naaste(n).
Hieronder vindt u een aantal tips en adviezen. Niet alle adviezen zijn op u
van toepassing, de situatie is namelijk voor iedere patiënt anders.
Bezoek
• Iemand die een beroerte heeft gehad is snel vermoeid en heeft,
afhankelijk van de gevolgen van de beroerte, veel te verwerken. Daarom
wordt bezoek al snel als te druk ervaren. Beperk de duur van het bezoek
en beperk het aantal bezoekers tot één of twee.

Communicatie
• Het is zeer vermoeiend voor iemand die een beroerte heeft gehad om met
meerdere personen tegelijkertijd te praten. Het is eenvoudiger voor de
patiënt om naar één persoon te luisteren.
• Iemand die een beroerte heeft gehad, heeft meer aandacht voor degene
die aan de voor hem goede kant zit (de niet aangedane zijde). Het is voor
het herstel bevorderlijk om ook de aangedane zijde te stimuleren.
• Geef bevestiging bij goede antwoorden en leg, als u niet begrepen wordt,
in simpele woorden rustig uit wat u bedoelt.
• Leg aan uw naaste uit wat er is gebeurd en waar hij of zij is, ook al denkt
u dat hij het niet kan begrijpen.
Tijdsbesef
Door de hersenbeschadiging weet iemand die een beroerte heeft gehad
soms niet meer hoe lang iets duurt, hoe lang hij ergens is en welke dag of
hoe laat het is.
• Vertel regelmatig welke dag het is en hoe laat het is.
• Een kalender en duidelijk zichtbare klok of wekker kunnen hierbij helpen.
Geheugen
Iemand die een beroerte heeft, weet zich vaak dingen van vroeger vrij goed
te herinneren. Tegelijkertijd kan hij of zij nieuwe informatie niet of maar
gedeeltelijk onthouden. Sommige patiënten herinneren zich dingen van
vroeger niet meer.
• Het is aan te raden vanaf het moment dat uw naaste in het ziekenhuis
ligt, een dagboek bij te houden. U kunt dit later met uw naaste
doornemen. Dit kan helpen bij het verwerkingsproces. Vaak kan iemand
die een beroerte heeft zich van de eerste periode weinig herinneren.
• Geef informatie, ook al is dit een herhaling.
• Het onthouden van namen en woorden is soms moeilijk. Dit hoort bij het
ziektebeeld. Noem daarom namen van bezoek. Verwacht niet dat uw
naaste alle namen kan onthouden.
• Vertel uw naaste over de thuissituatie. Het meenemen van een fotoboek
kan helpen herinneringen op te roepen.

Aanvullende informatie
Aanvullende informatie over (de gevolgen van) een beroerte,
rijgeschiktheid en leefregels vindt u in de brochure “Weer thuis na een
beroerte of TIA” en op www.haaglandenmc.nl.
Zorginstellingen bij u in de buurt
Hieronder vindt u websites die meer informatie geven over het aanvragen
van zorg en over zorginstellingen bij u in de buurt:
• www.haagseouderen.nl: informatie over (verpleeghuis)zorg en overzicht
van instellingen;
• www.kiesbeter.nl;
• www.revalidatie.nl: informatie over revalidatie en revalidatie-instellingen;
• www.ciz.nl: het Centraal Indicatie Orgaan voor de Zorg (CIZ)
beoordeelt of u recht heeft op zorg via de AWBZ. Het CIZ onderzoekt
dan hoeveel zorg u krijgt en voor hoe lang. Het zorgkantoor regelt
vervolgens dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Bij het CIZ kunt
u terecht voor verzorging, verpleging of hulp bij (langdurige) ziekte,
handicap of ouderdom. Informatie hierover kunt u ook krijgen van de
transferverpleegkundigen.
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