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Voorwoord 

Welkom in het Az Damiaan. 

 

U bent bij ons opgenomen met een beroerte. 

In deze informatiebrochure spreken we over CVA (Cerebro Vasculair  

Accident) en TIA (Transiënt Ischemic Attack). Deze begrippen worden 

verder in deze brochure uitvoerig toegelicht. 

 

Meestal wordt u via de spoedafdeling naar de Stroke Unit gebracht (maar 

het kan ook zijn dat u vanop een andere afdeling in het ziekenhuis naar 

deze dienst komt). 

Hier wordt u intensief opgevolgd en gebeuren de eerste onderzoeken en 

testen, dit om zo snel mogelijk de diagnose te stellen en de correcte 

behandeling op te starten. 

U zal een 2-tal dagen op de Stroke Unit verblijven (tenzij dit om medische 

redenen anders wordt beslist). 

 

Nadien verhuist u naar de afdeling acute neurologie, waar verdere 

onderzoeken en observaties gebeuren. Op deze afdeling wordt naar de 

onderliggende oorzaken gezocht en wordt de therapie verfijnd. 

 

Indien een snel ontslag naar huis niet mogelijk of wenselijk is, wordt het 

voorstel gedaan om op de neuro-revalidatie afdeling verdere therapie te 

volgen. Hier wordt vooral gewerkt naar het herwinnen van zelfstandigheid 

en het leren omgaan met problemen ten gevolge van het CVA. 

 

Na het ontslag bestaat ook de mogelijkheid om zo nodig ambulant  

revalidatie te volgen. 
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Gedurende heel de opname, op elke afdeling, wordt u door ons multi-

disciplinair team getest, begeleid en geadviseerd. 

Dit team bestaat uit neurologen, revalidatieartsen, verpleegkundigen, 

kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, sociaal verpleeg-

kundigen, psychologen, diëtisten en zo gewenst voedingsdeskundigen en 

pastoraal medewerkers. 

 

Dagelijks vindt er onderling overleg en overdracht plaats. Wekelijks komt 

het hele team samen om een status op te maken met betrekking tot: 

 de aandoening en de evolutie ervan 

 de algemene gezondheidstoestand 

 het revalidatieproces 

 de mogelijkheden en wensen naar het ontslag 

 de ontslagplanning zelf 

 de opvolging na het ontslag. 

 

Het team staat steeds klaar u de nodige informatie te verstrekken en waar 

mogelijk de nodige steun te bieden. 
 
 
 
Wij wensen u een spoedig herstel . 
 
 
 
 
Het neuro- team 
 

 
Tip: in de eerste 17-tal pagina’s wordt er algemene informatie gegeven. 
Vanaf pagina 18 komen meer specifieke items aan bod. Via de inhouds-
tafel kan u selecteren wat voor u van belang is. 
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CVA 

Wat is een CVA/TIA? 

CVA, ofwel een beroerte, is de afkorting van Cerebro Vasculair Accident. 

Bij een CVA is er een probleem ter hoogte van een bloedvat waardoor een 

deel van de hersenen plots te weinig of geen zuurstof meer krijgt,  

waardoor beschadiging van de hersenen kan optreden. 
 

TIA is de afkorting van Transient Ischemic Attack. Bij een TIA hebt u  

dezelfde symptomen als een CVA maar deze verdwijnen snel en volledig. 

Er is geen blijvende schade aan de hersenen 
 

Er zijn 2 vormen van een CVA 

1. Herseninfarct 

Meestal gaat het bij een CVA om een herseninfarct. Dit wil zeggen dat er 

een bloedvat wordt afgesloten door een bloedklonter (trombus). Het is 

ook mogelijk dat een hersenbloedvaatje is dichtgeslibt (plaque), bv. door 

verkalking. De hersenen krijgen daardoor te weinig zuurstof. 
 
Hersenzone zonder bloedtoevoer 
 

 
 
 
 
 

Klonter die het 

bloedvat afsluit 
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2. Hersenbloeding 

Bij een hersenbloeding scheurt (ruptuur) een bloedvat in de hersenen of 
knapt het open. Daardoor hoopt er zich bloed op in de hersenen en 
worden hersencellen beschadigd.  

 

Hersenzone met bloeduitstorting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnose van CVA/TIA 
 

Al van op de dienst spoedgevallen worden verschillende onderzoeken 

uitgevoerd. De neuroloog zal eerst vaststellen of u een herseninfarct of 

een hersenbloeding heeft gehad. Via deze resultaten kan er een  

behandeling al dan niet worden gestart. Ook wordt er al gezocht naar  

mogelijke factoren die een rol spelen in het krijgen van een CVA. De arts 

bekijkt welke onderzoeken er nodig zijn. Mogelijke onderzoeken vindt u 

terug op (p.18).  

Scheur van het bloedvat 
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Behandeling van CVA/TIA 

1. Herseninfarct 
 
1.1 Trombolyse 
 

Dit is een manier om de verstopping in de bloedvaten op te heffen. Zodra 

het bloedvat terug open is, kan het bloed de hersenen terug bevloeien en 

de schade beperken. Deze behandeling is toepasbaar bij een minderheid 

van de patiënten met een CVA (max 20%). 
 

Bij trombolyse krijgt u via een ader in de arm een infuus met medicatie 

toegediend. Dit geneesmiddel lost het stolsel op dat vastzit in een 

bloedvat in de hersenen. 
 

Trombolyse moet in de eerste 4,5 uur na het optreden van de eerste 

klachten gebeuren. Dan kunnen hersencellen zich nog herstellen. 

Na 4,5 uur wegen de voordelen niet meer op tegen de nadelen: 

• de kans op herstel wordt steeds kleiner 

• de kans op complicaties, zoals ernstige bloedingen, wordt steeds groter. 
 
1.2 Trombectomie 
 

Bij sommige mensen is trombolyse niet mogelijk, omdat de verschijnselen 

langer dan 4,5 uur geleden begonnen zijn of omdat het bloedingsrisico te 

groot is. Zij komen soms wel nog in aanmerking voor trombectomie. De 

arts brengt via de lies een slangetje (katheter) naar het afgesloten 

bloedvat. Via een verwijderbare stent kan hij ter plekke het stolsel  

verwijderen. Deze behandeling moet doorgaans in de eerste 6 uur na de  

eerste uitvalsverschijnselen gestart worden. Nadeel is dat de plaats waar 

het verstopt is, niet altijd bereikbaar is. 
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1.3 Andere bloedverdunners 
 

Indien vorige behandelingen niet van toepassing zijn, kan ook geopteerd 

worden om u te behandelen met bloedverdunners. Deze bloedverdunners 

worden via pilletjes, infuus of spuitjes toegediend om de kans te  

verkleinen dat een herseninfarct zich nog verder uitbreidt of om te  

verhinderen dat een herseninfarct zich opnieuw voordoet. 
 
1.4 Verdere behandeling 
 
Na de opvang op de dienst spoedgevallen wordt u opgenomen op de 

Stroke Unit. De aandacht is gericht op het spoedig starten van een  

behandeling en het voorkomen van complicaties. De arts zal verdere 

behandelingen starten afhankelijk van de mogelijke oorzaak van het CVA. 

 

Eventueel medicatie zoals: plaatjesremmers of andere bloedverdunners 

kunnen worden opgestart. Een gezonde levensstijl aannemen wordt  

gestimuleerd. 

 

Deze dienst staat ook klaar met een multidisciplinair team om u te  

behandelen. Continue observatie en monitoring door gespecialiseerd  

personeel leidt tot snellere diagnose en behandeling. Zo kan u sneller en  

beter herstellen. 

 

Na de Stroke Unit wordt u verder opgenomen op de dienst acute neuro-

logie. Daar worden de behandelingen en observaties verdergezet. Samen 

met een multidisciplinair team werken we naar het ontslag uit het 

ziekenhuis toe. 

Indien er toch nog verdere revalidatie nodig is, kan u nog verder  

opgenomen worden op de dienst Sp-neurologie. 
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2. Hersenbloeding 

Er wordt nagegaan welke medicatie u voordien nam. Indien u een 

bloedverdunner neemt, wordt deze meestal gestopt en in sommige  

gevallen kan er medicatie worden toegediend om hun effect als bloed-

verdunner te stoppen. 

 

In sommige gevallen is het mogelijk om met een operatieve behandeling 

het bloedvat te herstellen of verdere schade te beperken. 

 

De behandeling wordt gericht op revalideren en het beperken van de  

gevolgen van het CVA. 

 

Het herkennen van een CVA 

De FAST-test is een methode om te bepalen of iemand een beroerte heeft 

gehad. 

Hoe eerder een CVA behandeld wordt, hoe meer kans op herstel. 

Geef steeds door via het nummer 112 hoe laat de verschijnselen zijn  

begonnen. 
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FAST (Face Arm Spraak Tijd) 
 

Face:  Vraag de persoon om te lachen of 

de tanden te laten zien. Let erop 

als de mond scheef staat en een 

mondhoek naar beneden hangt. 

 

Arm:  Vraag de persoon beide armen 

naar voren uit te steken en 

check of ze tegelijk omhoog-

gaan. 

 

 

Spraak:  Stel vragen en ga na of de persoon 

moeite heeft om u te begrijpen of 

moeilijk kan spreken. 

 

 

Tijd:  Stel vast hoe laat de klachten bij 

de persoon zijn begonnen. Dit is 

van belang voor de behandeling. 

 

 
Doet er zich één van de verschijnselen voor? Bel onmiddellijk 112! 
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Symptomen 

De ernst van de symptomen als gevolg van de hersenbeschadiging is 

afhankelijk van de hoeveelheid aangetast hersenweefsel en de plaats van 

het letsel in de hersenen. 

De volgende symptomen zijn eerder duidelijker op te merken. 
 

Mogelijke symptomen 

 Verlammingen aan de ledematen of het gezicht. 

 Uitval van een deel van het gezichtsveld (hemianopsie). 

 Onduidelijke spraak (dysarthrie). 

 Moeilijkheden met het produceren of begrijpen van taal (afasie). 

 Gevoelsstoornissen. 

 Coördinatieproblemen. 

 Verandering in denken, emotie en/of gedrag. 

 Algemene symptomen zoals hoofdpijn, misselijkheid, braken,  

vermoeidheid,... 

 Bewustzijnsverandering, epileptische aanval. 

 Verwaarlozen/geen aandacht hebben voor een lichaamshelft of 

omgeving (neglect). 

 

 

 
 

 



13 

Risicofactoren  

Enkele risicofactoren voor een herseninfarct 

 Te hoge bloeddruk: dit maakt de slagaders minder elastisch. 

 Te veel cholesterol: dit veroorzaakt vetafzetting in de aders waardoor 

deze nauwer worden. 

 Diabetes: versmalt de aders. 

 Roken. 

 Overgewicht of zwaarlijvigheid. 

 Te weinig beweging. 

 Hartritmestoornissen /hartziektes. 

 De inname van bepaalde toxische stoffen, zoals overmatig alcohol-

verbruik. 
 
 

Enkele risicofactoren voor een hersenbloeding 

 Hoge bloeddruk (in 75% van de gevallen). 

•  Antistollingsmiddelen, omdat ze het risico op bloeduitstortingen  

verhogen. 

•  Hoofdletsels. 

•  Bepaalde afwijkingen aan de bloedvaten in de hersenen. 

•  Bepaalde bloedziekten. 

•  Roken. 

 

Een combinatie van verschillende risicofactoren samen kunnen de kans op 

een CVA verhogen. 

Hoge bloeddruk (hypertensie)  

Hoge bloeddruk is gevaarlijk om twee redenen. Een hoge bloeddruk kan 

de bloedvaten onder spanning zetten, waardoor ze kunnen scheuren. 

Anderzijds kan een hoge bloeddruk zorgen voor een beschadiging van de 

binnenzijde van de bloedvaten. Hieraan hechten zich vetten vast en zo 

ontwikkelt zich slagaderverkalking. Het overmatig gebruik van zout en 

alcohol bevordert een hoge bloeddruk. 
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Hartziekten 

Bepaalde hartziekten zoals een continu onregelmatige hartslag, 

hartklepafwijkingen of een recent hartinfarct verhogen de kans op een 

CVA. 

 

Hoog cholesterolgehalte 

Een hoog cholesterolgehalte verhoogt de kans op slagaderverkalking. 

 

Suikerziekte (diabetes) 

Diabetes gaat vaak gepaard met slagaderverkalking. Diabetespatiënten 

lopen bijgevolg een verhoogd risico op een CVA. 

 

Notities 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
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Preventie 

Het doormaken van een CVA of TIA is steeds een alarmbel en een 

noodzaak om uw levensstijl kritisch te gaan bekijken en aan te passen om 

een CVA in de toekomst te gaan voorkomen. 

 

Verklein de kans op een CVA 

Wanneer u eenmaal een CVA of TIA heeft gehad, heeft u een grotere kans 

om dit opnieuw te krijgen. U kunt het risico op een TIA, herseninfarct of 

hersenbloeding verkleinen door zo gezond mogelijk te leven. Dit betekent 

enkele risicofactoren onder bedwang houden en regelmatig controleren. 

 

Voorbeeld: voldoende lichaamsbeweging, overgewicht vermijden,  

gezonde voeding, roken vermijden, alcohol beperken, medicatie correct 

nemen, ... (zie ‘Een gezonde levensstijl aannemen’ p. 22). 



16 

Gevolgen van een CVA 

De gevolgen van een CVA zijn niet altijd even duidelijk aanwezig. Om deze 

op te sporen staan we met een heel multidisciplinair team klaar om dit zo 

snel mogelijk te diagnosticeren en te behandelen. De revalidatie start dus 

al op de Stroke unit en er wordt een revalidatieplan op maat van de 

patiënt opgemaakt. 

Het verbeteren van de symptomen van een CVA wordt bevorderd door de 

revalidatie snel te starten. Hoe sneller verbetering begint op te treden bij 

de patiënt, hoe beter, maar hersenfuncties recupereren traag (gaande van 

dagen tot weken tot maanden). 

Het revalidatieteam doet er alles aan om uw hersenfuncties zo goed  

mogelijk te laten recupereren. Hoe goed u ook gemotiveerd bent en hoe 

hard het team ook zijn best doet, een volledige genezing is niet steeds 

mogelijk en een handicap (gaande van licht tot matig tot ernstig) kan  

blijven bestaan en hangt af van de grootte van uw CVA. 

Indien u tot de groep patiënten behoort met onvolledig herstel, staat u er 

dan ook niet alleen voor. Het team kan in deze situatie veel voor u doen. 

Samen met de patiënt gaan ze op zoek naar oplossingen en aanpassingen 

om beter met de ontstane situatie om te gaan. 

   

Tip: verder in de brochure staat er meer informatie over enkele gevolgen 

van een CVA. Een CVA heeft zeer uiteenlopende gevolgen die al dan niet in 

meer of mindere mate voorkomen (p.24). 

 

Multidisciplinair team 

Verpleging: staat in voor de verzorging, observatie, begeleiding tijdens de 

dagelijkse activiteiten. De verpleegkundige zal bij complicaties alarmeren 

en ingrijpen op medisch vlak. Voor de patiënt en zijn familie zijn zij het 

eerste aanspreekpunt. 
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Kinesitherapeut: leert de patiënt om op een normale manier te bewegen. 

Om transfers en houdingsveranderingen aan te passen aan de noden van 

de patiënt. Men start met het oefenen van houdingen en bewegingen die 

op het eerste zicht misschien gemakkelijk lijken. Zij vormen echter een 

goede basis om bewegingen die moeilijker gaan, in te oefenen. 

 

Ergotherapeut: stimuleert de patiënt zijn zelfstandigheid in tal van  

dagelijkse activiteiten zoals toiletbezoek, wassen, aankleden, koken, …  

Patiënten die na een CVA problemen hebben met het geheugen, 

aandacht, concentratie, neglect worden hier terug in getraind. De ergo-

therapeut kan een huisbezoek voorstellen om beter advies te geven over 

eventuele aanpassingen. 

 

Logopedist: komt bij de patiënt die problemen heeft met het spreken, het 

begrijpen van taal of het slikken. Deze onderzoekt wat de mogelijkheden 

en de beperkingen van de patiënt zijn. 

Vervolgens wordt er geoefend of gezocht naar hulpmiddelen om het  

slikken en het spreken gemakkelijker te maken. 

 

Psycholoog: onderzoekt de patiënt op neuro-psychologisch vlak. Ook kan 

de psycholoog gevraagd worden om de patiënt geestelijk te onder-

steunen. 

 

Diëtist: verstrekt voedingsadviezen op maat van de CVA-patiënt. Voedings-

aanpassing helpt ook het risico op een nieuw CVA te verminderen. 

Slikproblemen vragen bijvoorbeeld een aangepaste voeding.  

 

Sociale dienst: zal tijdens het eerste gesprek toetsen welke hulp er voor 

de opname reeds aanwezig was en wat er moet worden aangepast bij  

ontslag. Hij begeleidt u met het opstarten van bv. thuisverpleging,  

poetshulp, gezinshulp, maaltijden aan huis,… die nodig zijn om uw  

comfort thuis te ondersteunen. Ook aanvragen naar hersteloorden, 

hulpmiddelen via de thuiszorg kunnen via deze weg worden geregeld. 
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Veel voorkomende onderzoeken bij CVA/TIA 

Tijdens uw verblijf zal u verschillende onderzoeken ondergaan. Voor elke 

patiënt is de situatie anders. Het is de neuroloog die bepaalt welke 

onderzoeken nodig zijn. De resultaten worden besproken met de  

neuroloog of arts die het onderzoek uitvoert. De meest voorkomende 

onderzoeken zijn: 

 

Bloedonderzoek  

Vooral de eerste dagen kan regelmatig bloed worden afgenomen voor 

onderzoek. Hiermee wordt o.a. de cholesterol, elektrolyten, witte en rode 

bloedcellen ... bepaald. Aan de hand hiervan kan men zien of de patiënt 

voldoende vocht en voeding inneemt. Indien nodig wordt de voedsel-

inname opgevolgd. 

 

Glucose dagprofiel (vingerprikje) 

Via een prikje in de vinger wordt het suikergehalte in het bloed 4-maal 

per dag gecontroleerd. Hiermee wordt suikerziekte opgespoord. 

 

Elektrocardiogram (hartfilmpje) of ECG 

Een ECG is een onderzoek dat de elektriciteit van uw hart meet. Een ECG 

geeft een eerste aanwijzing of er iets aan de hand is met uw hart. 

 

Holter/telemetrie 

De hartslag en het ritme worden minimum 24 uur of langer gevolgd door 

een kleine monitor die de patiënt bij zich draagt. Zo kijkt men of er geen 

hartproblemen zijn. 
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TTE/TEE 

TTE (transthoracale echocardiografie) of een TEE (transoesophagale echo-

grafie) is een onderzoek van het hart om de bloedflow te volgen in het 

hart en de werking van de hartkleppen te zien. 

 

Bij een TTE wordt een echografie genomen via de borstkas. 

 

Bij een TEE wordt een camera via de slokdarm ingebracht. Hiervoor dient 

de patiënt nuchter te zijn. Er wordt gebruik gemaakt van lichte verdoving 

via een infuus. 

 

Als het hart fibrilleert (onregelmatig en snel klopt), kunnen er 

bloedstolsels in het hart ontstaan. Deze kunnen losschieten en in de 

hersenen terechtkomen. Via deze onderzoeken wordt er nagegaan of hier 

risico voor is. 

 

CT en MRI van de hersenen (scanners)  

Met een CT (computer tomograaf) wordt een fotografische dwars-

doorsnede van het hoofd gemaakt. Ook de MRI (magnetic resonance  

imaging) is bedoeld om van buitenaf foto’s te maken van de hersenen. 

Deze foto’s van de hersenen kunnen informatie geven over de oorzaak 

van uw CVA. Soms worden ook de bloedvaten van de hersenen hiermee 

in beeld gebracht. 

 

Duplex van de halsvaten 

De duplex is een echo-onderzoek waarbij men aan de hand van  

geluidsgolven kan zien of de bloeddoorstroming in de halsvaten normaal 

is. 
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EEG (elektro-encephalogram) 

Door middel van elektroden die op het hoofd worden geplaatst, wordt de 

elektrische activiteit van de hersenen gemeten.  

 

Evoked Potential-onderzoeken 

Bij het Evoked Potential-onderzoek worden elektrische signalen  

geregistreerd die in de hersenen optreden na stimulatie van een zintuig. 

Met behulp van elektroden op het hoofd worden deze signalen  

opgevangen en naar een registratieapparaat geleid. Afhankelijk van het te 

onderzoeken zintuig krijgt u stimulatie van het zicht-, het gehoor, het  

gevoelssysteem of het motorisch systeem d.m.v. beeld, geluid of lichte 

schokjes.  

 SSEP (Somato Sensory Evoked Potential) via gevoelsprikkel 

 BERA (Brainstem Evoked Respons Audiometry) via geluidsprikkels 

 VEP (Visual Evoked Potential) via lichtprikkels 

 MEP (Motor Evoked Potential) via magnetische prikkels. 

 
Tip: de artsen volgen de onderzoeken op. Voor meer uitleg kan u best een 

afspraak maken met de arts, via de verpleegkundige op de dienst. 
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Een gezonde levensstijl aannemen 

Voldoende lichaamsbeweging 

Lichaamsbeweging bevordert de conditie van het hart en de bloedvaten. 

Bovendien vermindert dit de kans op overgewicht. 

Geadviseerd wordt om minstens 30 minuten per dag te fietsen of te 

lopen of lichte activiteit uit te voeren. 

Tip: eventueel kan u een sportcoach onder de arm nemen. 

 

Overgewicht vermijden 

Overgewicht verhoogt de kans op hoge bloeddruk waardoor de kans op 

een CVA toeneemt. Een goed eetpatroon is essentieel. 

Gezond eten betekent: veel groenten en fruit, zo min mogelijk verzadigd 

vet, zo min mogelijk zout en minstens één keer per week (vette) vis. Te 

veel verzadigd vet kan slagaderverkalking veroorzaken. Door te veel zout 

gaat de bloeddruk omhoog. 

Tip: de diëtist kan u ondersteunen en begeleiden bij het aanpassen van 

uw voedings- en leefgewoonten. Ze kunnen eventueel een voedings-

patroon opstellen aangepast aan uw situatie. 

 

Niet roken 

Met roken verdubbelt u het risico op een CVA, omdat door roken het 

proces van slagaderverkalking wordt versneld en de bloeddruk stijgt. Na 

een half jaar stoppen met roken is de kans op hart- en vaatziekten al aan-

zienlijk gedaald. 

Tip: meer informatie vindt u op de officiële website: 

www.tabakstop.be 
 

 

 

http://www.tabakstop.be/
http://www.tabakstop.be/


23 

Alcohol beperken 

Er wordt een licht gebruik van alcohol geadviseerd. 

Tip: zorg ervoor dat u niet dagelijks alcohol consumeert. Meer informatie 
vindt u op de officiële website: www.alcoholhulp.be 
 
 

Medicatie correct innemen 

Neem uw medicatie dagelijks volgens het voorschrift van uw arts. Indien 

onduidelijkheid over het gebruik, neem contact op met uw arts. 

•  De bloedverdunner (bij TIA en herseninfarct) zorgt ervoor dat uw bloed 

minder snel stolt. 

 De cholesterolverlager zorgt ervoor dat er minder vet aanwezig is in uw 

bloed. 

 De middelen tegen hoge bloeddruk voorkomen dat uw bloeddruk te 

hoog wordt. 
Tip: maak een lijst van uw medicatie, zodat u weet wanneer u wat moet 
nemen. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een pillendoos waar u op 
uur alles klaarlegt voor de hele week. 
Tip: breng uw medicatielijst steeds mee naar alle consultaties. 

 

Notities 
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http://www.alcoholhulp.be/
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Mogelijke gevolgen van CVA 

Verlamming (hemiplegie) 

Na een CVA kunnen de beschadigde hersenen geen signalen meer sturen 

naar de spieren. Het gevolg is een verlamming van één of meerdere 

lichaamsdelen aan één kant van het lichaam. De graad van verlamming is 

verschillend van patiënt tot patiënt. 

Tip: de verlamde arm kan best ondersteund worden. Trek nooit aan een 

verlamde arm! 

 

Een hemiplegiepatiënt  kan last hebben van volgende gevoelsstoornissen: 

 onaangename gewaarwordingen in de verlamde ledematen 

(tintelingen, jeuk, branderig gevoel) 

 afwezigheid van gevoel voor aanrakingen, prikken, koude en/of warmte 

 moeite om voorwerpen te herkennen door ze aan te raken. 

Verwaarlozing (neglect) 

Het kan voorkomen dat een CVA-patiënt minder aandacht heeft voor één 

kant van zijn lichaam of deze zelfs verwaarloost (neglect). De patiënt  

vergeet de helft van de ruimte om hem heen. Zo kan het zijn dat hij u  

negeert wanneer u hem langs de verlamde kant benadert. 

Tip: wijs de patiënt steeds op allerlei zaken of omgevingsprikkels die zich 

aan de verwaarloosde verlamde zijde bevinden. 
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Evenwicht en vallen 

Zowel bij het gaan zitten als bij het lopen, kunnen de balans en evenwicht 

een probleem vormen. Bij een gestoorde rompbalans is de persoon niet in 

staat om zonder steun te zitten. Soms wordt er dan ook afgewacht om 

deze personen te mobiliseren naar zetel of stoel. 

Vaak is er bij deze patiënten een verhoogd risico op vallen. 

 

Gedeeltelijke uitval van gezichtsveld (hemianopsie) 

Bij een hemianopsie (halfzijdige uitval van het gezichtsveld) is er sprake 

van een hersenbeschadiging. Er is dus niets met de ogen zelf aan de hand. 

De patiënt ziet een gedeelte in het gezichtsveld niet, dat vóór het CVA wel 

zichtbaar was. Als de patiënt met het hoofd draait, is het mogelijk om toch 

zicht te krijgen op die gebieden waarvoor de patiënt anders blind zou zijn. 

 

Tip: wijs de patiënt erop dat er bv. nog eten in zijn bord ligt aan de andere 

zijde of draai het bord voor hem. 

 

Notities 
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Slikproblemen (dysfagie) 

Nadat er zich een CVA heeft voorgedaan, is het belangrijk om het slikken 

na te gaan. Er kan namelijk minder controle zijn over de spieren in de 

mond en de keel, dewelke nodig zijn voor het kauwen en slikken. Hierdoor 

komt eten en drinken terecht in de luchtpijp en de longen. Er wordt een 

sliktest uitgevoerd op de Stroke Unit. Daarom wordt afgeraden om zelf 

eten of drinken aan te bieden aan de patiënt, totdat de verpleging of logo-

pedist hier toestemming voor heeft gegeven. Zo kunnen complicaties zoals 

een longontsteking, voorkomen worden. 

Tip: als de patiënt zich verslikt, breng de verpleegkundige zo snel mogelijk 

hiervan op de hoogte. 

 

Bij voedings- en slikproblemen wordt soms tijdelijk overgeschakeld op het 

malen of mixen van voeding en het indikken van drank. 

 

Als het niet lukt om te slikken kan er overgeschakeld worden op 

sondevoeding. Dit is vloeibare voeding die via een buisje (sonde) tot in de 

maag wordt gebracht. Indien deze optie overwogen wordt, zal dit eerst 

met u/familie besproken worden. 

Tip: voor meer uitleg kan u terecht bij onze logopedist of zie brochure 

‘Slikproblemen’ . 

 

Spraakmoeilijkheden (dysartrie) 

Niet of moeilijk verstaanbaar kunnen spreken is mogelijk vanwege een 

verminderde controle over de spieren van de tong, mond en lippen, 

dewelke nodig zijn om te kunnen spreken. 

Tip: voor meer uitleg kan u terecht bij onze logopedist. 
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Taalproblemen (afasie) 

Afasie is een taalstoornis die kan optreden na een CVA. Hierbij heeft de 

patiënt moeite met het begrijpen en het uiten van gesproken en 

geschreven taal. Afasie kan onder verschillende vormen voorkomen: 

 af en toe niet op een woord kunnen komen 

 moeite hebben met taal begrijpen en/of produceren, articuleren, 

schrijven, lezen, gebaren maken en/of tekenen 

 snel en onbegrijpelijk praten, woorden uitvinden, lettergrepen 

verplaatsen, voortdurend hetzelfde woord herhalen enz. 

 moeite hebben om zijn of haar gedachten te ordenen. 

Tip: wees geduldig als de patiënt iets probeert uit te leggen. Maak  

gebruik van symbolen, tekeningen en gebaren. Onze logopedist kan nog 

extra tips geven of ga naar de website: www.afasie.be 
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Intimiteit en seksualiteit 

Vlak na een beroerte hebben veel patiënten behoefte aan intimiteit, 

tederheid en liefkozingen. De seksuele behoefte ontbreekt meestal, wat 

gezien de omstandigheden begrijpelijk is. 

 

Later kan deze behoefte wel weer ontstaan. Let wel: kàn, want het komt 

ook voor dat de interesse voor seksualiteit is verdwenen. Of er bestaat 

een gevoel van minderwaardigheid en tekortschieten. 

 

Lichamelijk gezien treden bij mannen soms stoornissen op bij de erectie 

en de zaadlozing. Bij vrouwen kan het eveneens voorkomen dat zij na 

een beroerte moeilijker lichamelijk opgewonden raken en last hebben 

van vaginale droogte. 

 

Het is mogelijk dat uw partner seksuele behoefte heeft, soms ongeacht 

het moment. De patiënt hanteert niet meer dezelfde grenzen als voor het 

CVA. 

 

Door dit alles kunnen er relatieproblemen ontstaan. Praat over dit soort 

problemen met uw partner en eventueel met de arts of psycholoog. Deze 

kunnen u desnoods verder doorverwijzen naar een seksuoloog. 

Tip: verzorg uw uiterlijk om uzelf aantrekkelijker te voelen. Ontspan 

vóór de seksuele betrekkingen. Extra info vindt u: http://

www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl/archief/volledig/id556-seks-

na-een- beroerte.html#problemenmetseksnaeencva.  
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Karakterveranderingen, aandachts- en geheugenproblemen 

Onzichtbare gevolgen van het CVA, zoals problemen met het geheugen, 

gedragsstoornissen, verminderde zelfredzaamheid, emotionele 

problemen of vermoeidheid, zijn voor patiënten en hun naasten moeilijker 

te begrijpen en op te lossen dan de fysieke gevolgen. 

Een CVA kan ingrijpend zijn, zowel voor uzelf als voor de mensen uit uw 

omgeving. 

Tip: praat met elkaar, wees geduldig en probeer elkaar te begrijpen. 

Bij onze psycholoog kunnen deze problemen getest, besproken en  

begeleid worden. 

Houd rekening met die vermoeidheid wanneer u de dag indeelt en  

voorzie geen activiteiten op de ogenblikken dat de patiënt het meest  

vermoeid is. 

 

Depressie 

Wees aandachtig als verschijnselen als neerslachtigheid en sombere  

gemoedsstemming  geruime tijd aanwezig zijn en ze de patiënt hinderen in 

hun dagelijkse activiteiten. Ook triestheid, ontmoediging en wanhoop  

kunnen wijzen op een depressie. Ongeveer de helft van de CVA-patiënten 

maakt een depressie door. 

Tip: wees alert hiervoor, vraag hulp. 

 

Incontinentie 

Het kan voorkomen dat een CVA-patiënt de urine of ontlasting niet kan 

ophouden (incontinentie). Dit gebeurt vaak in de eerste dagen na een 

CVA. 

Meestal gaat dit na verloop van tijd wel over. Toch kan het ook langer 

duren. Veel CVA-patiënten hebben het er moeilijk mee, om op dit gebied 

afhankelijk te worden van anderen. 
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Dagelijkse gevolgen na een CVA 

Misschien maakt u zich zorgen over uw ziek zijn, uw partner/familie/

gezin, uw werk. Uzelf, uw familie en mensen uit uw omgeving kunnen 

geconfronteerd worden met allerlei vragen, bv. op het vlak van hulp en 

verzorging thuis, opname in een revalidatieziekenhuis, woon- en 

zorgcentrum of hersteloord, over praktische, financiële en juridische 

regelingen,… 

 

Tip: hiervoor kunt u contact opnemen met onze sociale dienst. Hij zal u 

uitleg geven en helpen om eventuele aanvragen op te maken. 

 

Samen met het multidisciplinair team wordt nagegaan wat voor u de 

beste oplossing kan zijn. Via deze tips kan u weten welke aanpassingen 

er zullen moeten gebeuren om terug naar huis te kunnen gaan. 

 

Er wordt geholpen om een dagindeling te maken die haalbaar is. 
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Enkele aandachtspunten indien u op stap wil 

Autorijden 

Het KB  van  25  september 2002 beschrijft de medische aan-

doeningen die onverenigbaar zijn met het verkrijgen of behouden 

van het rijbewijs,  of waarvoor een rijbewijs van beperkte duur 

wordt afgegeven. 

 

Voor een CVA geldt het volgende: 

"De kandidaat die een cerebrovasculaire aandoening heeft gehad, kan 

ten vroegste zes maanden na het verschijnen van die functiestoornis 

rijgeschikt worden verklaard." 

 

Als er na zes maanden nog sprake is van een functiestoornis, zal de  

neuroloog u nog niet rijgeschikt verklaren. In sommige gevallen wordt u 

doorverwezen naar het CARA (Centrum Voor het Bepalen Van De  

Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassingen). Daar worden fysieke,  

cognitieve en sensorische aspecten die belangrijk zijn om veilig te kunnen 

rijden geëvalueerd. Bij het slagen van de test zal de arts van het CARA een 

medisch rijgeschiktheidsattest afleveren, waarop eventueel vermeld staat 

welke aanpassingen uw voertuig nodig heeft en/of welke voorwaarden of 

beperkingen van toepassing zijn op het gebruik van het rijbewijs. Het 

CARA-onderzoek is gratis. 

Tip: meer info via arts of http://www.vias.be/nl/particulieren/cara/ 

 

Openbaar vervoer 

Bus/tram/metro 
Veel steden hebben inspanningen gedaan om personen met beperkte 

mobiliteit te helpen zich te verplaatsen. Informeer u echter goed voor u 

vertrekt, want niet in alle steden zijn de aanpassingen van hetzelfde 

niveau. 

http://www.vias.be/
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Trein 
In België biedt de NMBS gratis assistentie voor personen met beperkte 

mobiliteit: dagelijkse gepersonaliseerde assistentie in het station, van de 

eerste tot de laatste trein. Om van die assistentie gebruik te maken, moet 

u een aanvraag doen via het Contact Center op 02 528 28 28. 

Tip: meer inlichtingen vindt u op de website van de NMBS: http://

www.belgianrail.be/nl/ klantendienst/reizigers-met-beperkte- 

mobiliteit.aspx. 

 

Vliegtuig 

Na een CVA is het mogelijk een vliegtuig te nemen, op voorwaarde dat de 

cabine onder constante druk staat. Vooral kleine toeristische vliegtuigen 

kunnen in dat opzicht problemen geven. 

Tip: vraag advies aan uw arts of u fit genoeg bent om het vliegtuig te  

nemen. Vraag na of u formulieren nodig hebt voor de vliegtuig- 

maatschappij. Tijdens de vlucht regelmatig uw benen strekken, maak  

cirkels met enkels, loop wat heen en weer en/of draag steunkousen, zeker 

bij langeafstandsvluchten. Drink regelmatig water en vermijd alcoholische 

dranken. 

http://www.belgianrail.be/nl/
http://www.belgianrail.be/nl/


34 

 

Bijkomende informatie vinden 

Hier willen we enkele nuttige adressen meegeven waar u meer in-

formatie kan vinden. 

 

Een beroerte herkennen: 

 https://www.herkeneenberoerte.be/ Belgian Stroke Council (BSC) 

 http://belgianstrokecouncil.be/ Hartstichting 

 http://liguecardioliga.be 

Niet-aangeboren hersenletsel in Vlaanderen: 

 http://www.infonah.be 

Vlaams Agentschap voor personen met een handicap: 

 http://www.vaph.be 

RIZIV: 

 http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/

locomotorische-handicaps/ Paginas/default.aspx#.WVSsWojyjIU 

Website voor mantelzorgers:  

 http://www.aidants-proches.be of 081/303032 

De website van de FOD Handicap:  

 http://handicap.belgium.be/nl/ 

 of 0800/98799 myhandicap.belgium.be 

Alcohol beperken:  

 http://www.alcoholhulp.be 

Vereniging Afasie vzw:  

 http://www.afasie.be 

Seksualiteit:  

 http://www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl/archief/volledig/

id556-seks-na-een- beroerte.html#problemenmetseksnaeencva 

CARA: 

 http://www.vias.be/nl/particulieren/cara/ 

NMBS:  

 http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/reizigers-met-beperkte-

mobiliteit.aspx 

http://www.herkeneenberoerte.be/
http://belgianstrokecouncil.be/
http://liguecardioliga.be/
http://www.infonah.be/
http://www.vaph.be/
http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terug-
http://www.aidants-proches.be/
http://handicap.belgium.be/nl/
http://www.alcoholhulp.be/
http://www.afasie.be/
http://www.vias.be/nl/particulieren/cara/
http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/
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Az Damiaan vzw 

Gouwelozestraat 100 

8400 Oostende  

Tel. +32 (0)59 41 40 40 

Fax +32 (0)59 41 40 20 

info@azdamiaan.be 

www.azdamiaan.be 

© Az Damiaan vzw, oktober 2018. Niets uit deze brochure mag 

worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als 

aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener. 


