CVA Verpleegkunde

Een beroerte?
Onze gespecialiseerd
verpleegkundigen helpen
u graag

Als u een herseninfarct of hersenbloeding (ook wel beroerte of
CVA genoemd) heeft gehad, kan dit veel impact hebben op uw
dagelijkse leven. Mogelijk bent u opgenomen geweest in het
ziekenhuis of heeft u na een bezoek aan uw huisarts of specialist
nog veel vragen omdat u thuis verder moet revalideren. Onze CVA
verpleegkundigen van Livio kunnen u thuis helpen met de juiste
informatie en behandeling.
De CVA verpleegkundigen van

(mentale) klachten en gevolgen.

Livio zijn gespecialiseerd in het

Met name de ‘onzichtbare

begeleiden van mensen die na

klachten’ zoals vermoeidheid,

een beroerte ondersteuning

verandering in gedrag en het

en advies nodig hebben. Dit

niet goed kunnen verwerken van

geldt zowel voor de zichtbare

prikkels kunnen veel zorgen met

(lichamelijke) als ‘onzichtbare’

zich meebrengen.

Waarvoor kunt u onze gespecialiseerde verpleegkundigen
inschakelen?
De gespecialiseerd verpleegkundige informeert, adviseert,
ondersteunt en begeleidt u met uw, veelal door de arts
voorgeschreven, behandeling. Uw vragen over uw behandeling
of eventuele problemen kunnen bij u thuis worden besproken.
Denkt u hierbij aan vragen over:

Leren omgaan met de gevolgen van een beroerte.
Hoe kan ik een zinvolle dagbesteding vinden?

Hoe ga ik om met verandering in mijn gedrag?
Waarom kan ik prikkels minder goed verwerken?
Hoe vraag ik aanpassingen aan?
Bij wie kan ik, of mijn naaste, terecht met vragen?

Het revalideren na een herseninfarct of hersenbloeding kan anders
lopen dan verwacht. Uit ervaring blijkt dat vragen en problemen
vaak veranderen naarmate de tijd verstrijkt. Onze verpleegkundigen
kunnen u ook dan ondersteunen en adviseren.
Samenwerking
Het team van CVA verpleegkundigen werkt nauw samen met
verschillende huisartsen en specialisten uit ziekenhuizen. De lijnen
zijn kort. Hierdoor kan de zorgverlening snel op de zorgvraag worden
afgestemd.
Daarnaast kan de verpleegkundige hulp bieden bij het regelen van
praktische zaken zoals het inschakelen van algemene thuiszorg,
aanvragen van hulpmiddelen, of verwijzing naar een andere
hulpverlener, bijvoorbeeld een fysiotherapeut.

Eigen bijdrage?
Voor het inschakelen van een CVA verpleegkundige betaalt
u geen eigen bijdrage.

Zelf bepalen hoe u leeft, dat is een
groot goed. Ook als er zorg nodig is.
Iedereen verdient het om zo lang mogelijk
zelfstandig en vitaal te zijn. Om zelf,
met eigen verantwoordelijkheid keuzes
te maken die passen bij uw leven. Daar
helpen wij graag bij, want bij ons geldt:
Zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen.

Meer informatie of een afspraak
0900-9200

kijk op livio.nl/cvaverpleegkunde

VG-011

cva-hartfalen@livio.nl

