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Voorwoord 
 
In het jaar 2001 werden de Richtlijnen voor revalidatie na een beroerte gepresenteerd, die onder 
auspiciën van de Nederlandse Hartstichting (NHS) waren gemaakt. In datzelfde jaar zorgden ongeveer 
3,7 miljoen landgenoten voor een hulpbehoevende verwant, vriend of buur. Circa driekwart miljoen 
Nederlanders verleenden langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week hulp. Dankzij deze 
mantelzorg hoeven honderdduizenden hulpbehoevenden (nog) geen beroep te doen op de professionele 
zorgvoorzieningen. 80% van de Nederlanders vindt het geven van mantelzorg volkomen vanzelfsprekend. 
 
Deze conclusies komen voort uit het mantelzorgonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) en geven heel duidelijk de omvang aan van de mantelzorg in Nederland. Het is dan ook niet 
verrassend dat er tevens wordt geconstateerd dat 150.000 tot 200.000 mantelzorgers zich door hun 
hulpverplichtingen zeer zwaar belast en zelfs overbelast voelen. Begeleiding en ondersteuning van de 
mantelzorger is voor hen van essentieel belang. 
 
Mantelzorg is onbetaalde, 'bovennormale' zorg en wordt geleverd vanuit een persoonlijke relatie. 
Mantelzorg is het fundament van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit fundament is kwetsbaar. Onder 
invloed van opvattingen over burgerschap en individualisering heeft de mening postgevat dat 
mantelzorgers recht hebben op maatschappelijke participatie; ze moeten verschillende taken als 
werknemer, opvoeder, partner en vrijwilliger combineren met zorgtaken voor een naaste. De moderne 
mens heeft kleine marges om binnen een druk bestaan alle verschillende taken te combineren. 
 
Mantelzorgers moeten daarom ondersteund worden. Het 'zorgen voor' zou een andere waardering 
moeten krijgen, ook van professionals in de zorg. Dit vergt een andere benadering; niet alleen de CVA-
getroffene is het uitgangspunt, maar het hele gezin. 
 
De commissie die zich bezig hield met de ontwikkeling van de Richtlijnen voor revalidatie na een beroerte 
heeft in een recente vergadering deze richtlijnen voor de mantelzorg besproken. De commissie heeft 
vervolgens met grote blijdschap geconcludeerd dat deze richtlijnen voor de mantelzorg een uitstekend 
addendum zijn op de eerder gepresenteerde Richtlijnen voor revalidatie na een beroerte van de NHS. 
 
Richtlijnen en aanbevelingen dienen ter vermindering van het toeval bij behandeling en verzorging van 
CVA-getroffenen. De hier gepresenteerde richtlijnen dienen ter ondersteuning van mantelzorgers, om ook 
bij hen het toeval te verminderen en opdat zij profiteren van de resultaten van onderzoek of van 
ervaringen die elders zijn opgedaan.  
 
 
 
Peter Koppe, voorzitter commissie revalidatie na een beroerte, Nederlandse Hartstichting 
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1  Inleiding en achtergrond 
 
 
1.1  Achtergrond en doelstellingen 
 
Het grootste deel van de getroffenen door een beroerte* keert vanuit het ziekenhuis, het 
revalidatiecentrum of het verpleeghuis (afdeling reactivering) weer terug naar huis. Hoewel thuis een 
beroep op professionele hulp wordt gedaan, wordt het grootste deel van de zorg door naasten verleend. 
Naasten van CVA-patiënten ervaren een hoge zorglast1-3. Deze zorglast wordt aangegeven in termen van 
zware verantwoordelijkheid, onduidelijkheid over de zorgbehoeften van de patiënt, constante bezorgdheid, 
verminderde sociale contacten en het gevoel er alleen voor te staan. De ervaren zorglast lijkt samen te 
hangen met de veranderde stemming en karaktereigenschappen van de naaste en de lichamelijke en 
cognitieve beperkingen van de patiënt4,5. 
 
Of de kwaliteit van leven, de stemming en het gedrag van jonge kinderen na het optreden van een 
beroerte bij een ouder verandert, is niet bekend. Maar het leven in een gezin met een chronisch zieke 
ouder vergt veel van een kind. De rol- en taakverdelingen van voorheen zijn niet meer werkbaar. De 
kinderen gaan bijvoorbeeld meer huishoudelijke taken vervullen dan hun leeftijdgenoten6. Ook nemen ze 
verantwoordelijkheden op hun schouders die niet bij hun leeftijd passen. 
 
In dit document wordt gesproken van partners, naasten en mantelzorgers. Onder mantelzorg wordt 
verstaan: het geven van langdurige en intensieve zorg, niet in het kader van een hulpverlenend beroep en 
onbetaald, aan een hulpbehoevende uit de naaste omgeving, die zijn oorsprong vindt in een reeds 
bestaande persoonlijk band. In deze richtlijnen wordt met de term mantelzorgers de naastbetrokkenen van 
de CVA-getroffenen bedoeld. Dit zijn veelal de partners en (jonge) kinderen, maar er kan ook sprake zijn 
van een ander naast familielid dat de zorg voor de getroffene op zich neemt. Er is dus sprake van een 
persoonlijke en vaak emotionele band tussen de betrokkenen. De term mantelzorger wordt dus niet 
gebruikt voor de vrijwilliger die in zijn of haar omgeving via bijvoorbeeld een mantelzorgsteunpunt zorg 
verleent aan derden en ook niet voor professionele hulpverleners. 
 
In aansluiting op de Nederlandse Hartstichting in de 'Richtlijnen voor de revalidatie na een beroerte' is 
ervoor gekozen om de term beroerte te gebruiken, conform de richtlijn van het Kwaliteitsinstituut voor de 
Gezondheidszorg CBO. Vanwege de negatieve klank van woorden als beroertepatiënt en beroertezorg, 
en ook vanwege de lengte van het woord, wordt bij samengestelde woorden gebruik gemaakt van de term 
CVA (bijvoorbeeld CVA-patiënt). 
 
Het is van groot belang om meer inzicht te krijgen in de huidige situatie en behoeften van partners en 
kinderen van CVA-patiënten. Het gaat om veel gezinnen, want er wonen in Nederland ongeveer 100.000 
mensen die ooit een beroerte hebben overleefd. Dit aantal gaat ook nog eens stijgen door de dubbele 
vergrijzing. Van de mensen die de beroerte overleven (75%) ondervindt een groot aantal 
restverschijnselen waardoor ze afhankelijk worden van mantelzorg. Professionals hebben vaak het gevoel 
tekort te schieten richting de mantelzorg. De recent ontwikkelde 'Richtlijnen voor de revalidatie na een 
beroerte’ geven aan dat in alle fasen na een beroerte expliciete begeleiding en voorlichting aan de 
partners en kinderen van de CVA-patiënt gegeven moet worden. Momenteel is er echter nog onvoldoende 
bekend over de huidige situatie en de specifieke behoeften van de mantelzorgers om deze zorg goed te 
ontwikkelen. Diverse patiëntenverenigingen hebben sinds hun ontstaan gestreefd naar erkenning van de 
moeilijke positie van de partner van een CVA-getroffene. In de zorgverlening zou daaraan dus structureel 
aandacht moeten worden besteed.  
 
Deze achtergrond was reden om het project ‘Verbetering van de begeleiding van partners en jonge 
kinderen van CVA-patiënten’ te formuleren dat door het ZonMw-programma Chronisch Zieken is 
gehonoreerd.  

                                                   
* in de tekst wordt zowel de term getroffene door een beroerte gebruikt als de kortere varianten CVA-
getroffene en CVA-patiënt 
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De doelstellingen van dit project waren tweeledig. 
• het verkrijgen van inzicht in de huidige situatie en behoeften van mantelzorgers van CVA-

patiënten, zijnde partners en jonge kinderen; 
• het mede op basis daarvan ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen voor de begeleiding van 

mantelzorgers. 
 
De eerste doelstelling is bereikt door middel van het FuPro-mantelzorgonderzoek. In dit onderzoek wordt 
geïnventariseerd welke problemen de mantelzorger van een CVA-patiënt ervaart (zie verder 1.5.3). 
 
Het resultaat van de tweede doelstelling ligt nu voor u: multidisciplinaire richtlijnen en aanbevelingen voor 
de begeleiding van mantelzorgers van CVA-patiënten. Aangezien er in de Richtlijnen voor de revalidatie 
na een beroerte van de Nederlandse Hartstichting reeds aandacht is besteed aan dit onderwerp, zijn die 
richtlijnen als uitgangspunt gebruikt. Er is gestreefd naar een concrete uitwerking van de bestaande 
richtlijnen, zodanig dat er in de praktijk mee gewerkt kan worden. Bovendien is getracht de richtlijnen te 
actualiseren op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Tenslotte is gestreefd naar draagvlak voor 
en consensus over de richtlijnen door het instellen van een multidisciplinaire werkgroep. 
 
Het resultaat is een nieuwe serie richtlijnen en aanbevelingen gericht op de begeleiding van de CVA-
mantelzorg, die als addendum kan worden gezien bij de richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting. Bij 
een herziening van de revalidatierichtlijnen zou het ideaal zijn als de richtlijnen voor de mantelzorg 
integraal onderdeel uit gaan maken van het totaalpakket aan richtlijnen en niet meer apart als addendum 
worden aangeboden. Beroerte is immers een aandoening die het gehele systeem rond de patiënt betreft 
en aandacht voor de mantelzorger hoort daar standaard bij. 
 
 
1.2  Doelgroep en gebruikers 
 
De doelgroep waarvoor deze richtlijnen en aanbevelingen bedoeld zijn bestaat uit partners, andere 
naasten en (jonge) kinderen van CVA-getroffenen. Mantelzorgers hebben gedurende het gehele traject na 
een beroerte behoefte aan ondersteuning, begeleiding en voorlichting. Deze behoeften kunnen echter per 
fase verschillen: in de acute fase - direct na het letsel - hebben getroffenen en naasten vooral behoefte 
aan informatie over de beroerte zelf en over de kansen op herstel. In de latere fasen kan de begeleiding 
meer gericht zijn op het leren accepteren van en omgaan met blijvende beperkingen.  
 
In de hier opgestelde richtlijnen en aanbevelingen is zoveel mogelijk aangegeven op welke fase de 
adviezen voor begeleiding van de mantelzorg betrekking hebben. In navolging van de richtlijnen van de 
Nederlandse Hartstichting wordt onderscheid gemaakt tussen de acute fase, de revalidatiefase en de 
chronische fase. Het accent zal liggen op de begeleiding in de revalidatiefase, dus op mantelzorgers van 
CVA-patiënten die klinisch of poliklinisch behandeld worden in revalidatie-instellingen en op 
revalidatieafdelingen van verpleeghuizen in Nederland. Daar waar mogelijk worden uitspraken gedaan 
over mantelzorgers in de thuissituatie; dit betreft vooral de chronische fase. De acute fase zal in mindere 
mate aan bod komen in de richtlijnen en aanbevelingen omdat de begeleiding van de mantelzorgers in dit 
vroege stadium vooral gericht is op goede voorlichting. 
 
De gebruikers van deze richtlijnen en aanbevelingen zijn de multidisciplinaire teams van de revalidatie-
instellingen en verpleeghuizen, en zo mogelijk ook huisartsen en thuiszorginstellingen. 
 
 
1.3 Richtlijnen en aanbevelingen (bewijskracht) 
 
De richtlijnen voor revalidatie na een beroerte zijn naar analogie van de CBO-richtlijn Beroerte en de 
Amerikaanse richtlijnen zoveel mogelijk evidence based ofwel zoveel mogelijk gebaseerd op kennis uit 
gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. De richtlijnen voor de begeleiding van mantelzorgers zijn 
volgens dezelfde principes uitgewerkt. De beschikbare onderzoeksresultaten worden ingedeeld op basis 
van de mate van bewijskracht. Dit betekent concreet dat er vier niveaus worden onderscheiden. Indien 
wetenschappelijk bewijs afkomstig is uit meta-analyses, klinische experimenten, vergelijkend en niet-
vergelijkend onderzoek, wordt gesproken van richtlijnen. Richtlijnen zijn er op niveau 1, 2 en 3; deze 
niveaus zijn toegelicht in tabel 1. Indien wetenschappelijk bewijs ontbreekt of onvoldoende is, maar het 
betreffende onderwerp desondanks belangrijk genoeg is om te worden opgenomen in dit rapport, dan 
wordt gesproken van aanbevelingen en wordt hieraan niveau 4 toegekend. De aanbevelingen zijn 
gebaseerd op de mening van deskundigen en op consensus binnen het werkveld.  
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Tabel 1  Indeling van onderzoeksresultaten naar mate van bewijskracht 
 
Niveau 1 Het is aangetoond dat … , men dient ... 
 Indien ondersteund door tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde 

onderzoeken zoals meta-analyses, gerandomiseerd klinisch vergelijkend onderzoek van 
goede kwaliteit 

 
Niveau 2 Het is aannemelijk dat …, men zou moeten … 
 Indien ondersteund door tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde 

onderzoeken zoals gerandomiseerd of ander klinisch vergelijkend onderzoek 
 
Niveau 3 Er zijn aanwijzingen dat …, men kan ... 
  Indien niet ondersteund door onderzoek van niveau 1 of 2 
 
Niveau 4 De werkgroep is van mening dat … 

 Op grond van de mening van deskundigen of een voor de richtlijnen samengestelde 
werkgroep 

 
 
1.4  Bestaande richtlijnen (nationaal en internationaal) 
 
Het uitgangspunt voor de huidige richtlijnen en aanbevelingen zijn reeds bestaande richtlijnen, die zowel 
nationaal als internationaal al eerder op dit gebied zijn opgesteld. Met name de richtlijnen voor de 
revalidatie na een beroerte van de Nederlandse Hartstichting zijn uitgangspunt geweest. Het onderwerp 
mantelzorg is er uitgelicht en er is een concrete actuele uitwerking voor de klinische praktijk gemaakt. 
Daarnaast was in Nederland door het CBO de Richtlijn Beroerte uitgegeven als voorloper van de 
revalidatierichtlijnen. De Engelse en Amerikaanse richtlijnen hebben als aanvullende bronnen gediend.  
 
 
1.4.1 Nationaal 
 
Richtlijn Beroerte van het CBO 
Het CBO, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg, heeft in 1999 de richtlijn Beroerte uitgegeven 
(CBO7, 1999). Deze richtlijn bevat de volgende onderwerpen: acute fase, zorgorganisatie, secundaire 
preventie en herstel en revalidatie. In deze richtlijn wordt nauwelijks aandacht besteed aan de naasten 
van de CVA-patiënt. Slechts bij het onderwerp herstel en revalidatie wordt de familie van de patiënt een 
enkele keer genoemd. Zo wordt aanbevolen dat het revalidatieplan vanaf het begin met de patiënt en 
diens familie besproken moet worden (niveau 4). Daarnaast meent de werkgroep dat behalve in de acute 
fase, ook tijdens de revalidatie en in de chronische fase meer aandacht besteed moet worden aan 
neuropsychologische screening en onderzoek voor ondersteuning van de zorg voor de patiënt en diens 
omgeving (niveau 4).  
 
Er zijn twee richtlijnen opgenomen over begeleiding van de partner. 

• Het is aannemelijk dat gestructureerde huisbezoeken een gunstig effect hebben op de 
tevredenheid van patiënt en partner over de geleverde zorg, hun psychosociaal functioneren en 
de kennis van de partner over het ziektebeeld (niveau 2).  

• Partners van patiënten met een beroerte hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van 
depressieve symptomen. Het is belangrijk om op diagnostisch en therapeutisch terrein aandacht 
te schenken aan mogelijke psychosociale problematiek, inclusief seksualiteit, bij partners  
(niveau 3). 

 
Revalidatie na een beroerte van de Nederlandse Hartstichting 
In 2001 verscheen het rapport ‘Revalidatie na een beroerte; richtlijnen aanbevelingen voor zorgverleners’ 
van de Nederlandse Hartstichting (NHS8, 2001). De daarin opgenomen richtlijnen en aanbevelingen van 
de Nederlandse Hartstichting gericht op mantelzorg, partners, kinderen en het gezin van de patiënt met 
een beroerte, zijn uitgangspunt geweest voor de huidige richtlijnen. De relevante richtlijnen uit het rapport 
staan weergegeven in bijlage 1. Deze richtlijnen en aanbevelingen betreffen grofweg de volgende 
onderwerpen: communicatie tussen zorgverleners en naasten, voorlichting aan naasten, interventies in de 
vorm van huisbezoeken, lotgenotencontact, betrokkenheid van de partners bij de zorg en aandacht voor  
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jonge kinderen. Van de negentien richtlijnen en aanbevelingen op het gebied van de mantelzorg, zijn er 
zestien aanbevelingen, gebaseerd op de mening van deskundigen. Drie zijn richtlijnen, gebaseerd op 
wetenschappelijk bewijs. De drie richtlijnen hebben betrekking op het gunstige effect dat gestructureerde 
huisbezoeken kunnen hebben op tevredenheid, psychosociaal functioneren en kennis over het 
ziektebeeld (niveau 2; zie ook CBO), het belang van diagnostiek bij de partner in verband met een 
verhoogde kans op psychosociale problematiek, inclusief seksualiteit (niveau 3; zie ook CBO) en het feit 
dat zorgverleners alert dienen te zijn op negatieve consequenties van het verlenen van mantelzorg op het 
functioneren in het gezin en van de mantelzorger zelf; deze problemen dienen te worden voorkomen en 
oplossingen dienen te worden gezocht (niveau 2). 
 
Concluderend kan worden gezegd dat er weinig bewijs lijkt te bestaan voor interventies gericht op de 
mantelzorgers en dat de aanbevelingen die zijn geformuleerd weinig concrete aanknopingspunten bieden 
voor de dagelijkse klinische praktijk. Nergens is geformuleerd welke interventie op welk moment door wie 
aan welke partners gegeven dient te worden. 
 
 
1.4.2  Internationaal 
 
Engelse richtlijnen (Royal college of physicians, 2002) 
In Engeland zijn de volgende vier richtlijnen9 geformuleerd met betrekking tot de zorg voor de partners en 
kinderen van CVA-patiënten. 
 

• De noodzaak om de familie informatie te verstrekken, te betrekken bij het nemen van beslissingen 
en het maken van plannen, en ondersteuning te bieden, moet worden overwogen vanaf het 
ontstaan van de beroerte. 

• Zorgverleners in de CVA-zorgketen moeten alert zijn op mogelijke stress bij de partners en dienen 
vooral stress te herkennen die wordt veroorzaakt door ‘verborgen’ stoornissen zoals cognitief 
verlies, urine incontinentie en irritatie. 

• Informatie over de aard van de beroerte en de restverschijnselen en over de lokale  en nationale 
zorgvoorzieningen moet aan de familie worden verstrekt. 

• Familieondersteunende zorgverleners moeten worden ingezet om stress bij de partners te 
reduceren. 

 
De achtergrond bij deze richtlijnen is dat een beroerte een ziekte is van het hele gezin. In eerste instantie 
hebben familieleden, net als bij andere acute aandoeningen, informatie nodig en steun om de crisis door 
te komen, maar een beroerte verschilt van andere acute aandoeningen in die zin dat er langdurige, 
praktische, emotionele, sociale en financiële steun moet zijn om te kunnen omgaan met de vele 
restverschijnselen. De ernst van de stress die optreedt als er voor een persoon met beperkingen dient te 
worden gezorgd, en de factoren die de aard en de ernst van deze stress beïnvloeden, zijn pas sinds kort 
onderwerp van studie. Er zijn dan ook weinig studies gericht op de evaluatie van interventies die de stress 
kunnen verlichten. Dat betekent dat er weinig onderbouwing is voor de richtlijnen. 
 
Protocollen zouden het volgende moeten bereiken: 

• definiëren hoe de familie van de CVA-patiënt vanaf het begin bij de zorg betrokken kan worden; 
• er voor zorgen dat relevante, gemakkelijk te begrijpen en lokale informatie beschikbaar is in het 

juiste formaat en in de juiste taal; 
• beschrijven hoe families dienen te worden ondersteund: door wie en hoe voorzieningen kunnen 

worden ingezet. 
 
Amerikaanse richtlijnen (Post-stroke rehabilitation, 1995) 
De Amerikaanse richtlijnen10 zijn in twee vormen uitgegeven: een uitgebreid boekwerk waarbij de 
bewijskracht wordt weergegeven, evenals de literatuur op basis waarvan het bewijs tot stand is gekomen; 
en een zogenaamde quick reference guide for clinicians waarin praktische en concrete richtlijnen zijn 
geformuleerd voor de praktijk, zonder uitgebreide begeleidende teksten of verwijzingen. Aangezien de 
informatie niet geheel overlappend is, worden beide bronnen hieronder beschreven. 
 
In de quick reference guide for clinicians wordt de familie op verschillende plaatsen aan de orde gesteld.  
Ten eerste wordt gesteld dat, bij de keuze voor een bepaald revalidatieprogramma, de patiënt en diens 
naasten moeten worden geraadpleegd.  
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De belangrijkste criteria voor de keuze van een programma zijn: 
- medische stabiliteit; 
- aard en ernst van de functionele beperkingen; 
- fysiek uithoudingsvermogen; 
- afhankelijkheid/hulpbehoevendheid; 
- mate van steun door familie en mantelzorgers; 
- wensen van de patiënt en familie. 
 
Vervolgens wordt gesteld dat revalidatie alleen succes heeft als er sprake is van volledige steun en een 
actieve bijdrage van patiënt en familie. De patiënt en diens familie moeten dan ook actief betrokken 
worden bij het revalidatieproces. Daarnaast dienen de patiënt, de familie en andere informele verzorgers 
goed te worden voorgelicht. Hulp van mantelzorgers is vaak van essentieel belang om het succes van 
revalidatie te behouden, zeker op lange termijn. Het is echter bekend dat mantelzorgers een hoge zorglast 
ervaren, wat negatieve effecten kan hebben op de mantelzorger zelf en op het functioneren in het gezin. 
Deze negatieve consequenties moeten daarom zo vroeg mogelijk vastgesteld worden en zo mogelijk 
voorkomen worden.  
 
De volgende punten zijn daarom van belang. 

• Evaluatie van het functioneren van de mantelzorgers is belangrijk; clinici moeten alert zijn op 
mogelijke problemen. 

• Interventies zijn gericht op het verschaffen van praktische assistentie en counseling om 
emotionele problemen het hoofd te bieden; er dient continuïteit te worden geboden aan eerdere 
voorlichting en counseling. 

• De behandelende arts moet op de hoogte zijn van lokale supportgroepen en voorzieningen of 
moet de patiënt of de familie doorverwijzen naar iemand die begeleiding kan bieden in de toegang 
tot deze voorzieningen. 

 
In de uitgebreide versie van de Amerikaanse richtlijnen wordt verder nog aandacht besteed aan de 
volgende onderwerpen. 

• Er wordt aangeraden om het functioneren van het gezin standaard te onderzoeken tijdens de 
revalidatie na een beroerte. Daarvoor wordt een gestandaardiseerd instrument aanbevolen: de 
Family Assessment Device (FAD). Dit is een betrouwbaar en valide instrument bestaande uit 60 
items over probleemoplossen, gezinsrollen, communicatie, affectieve betrokkenheid, 
gedragsregulatie en globaal functioneren. Op basis van de uitkomsten kan worden vastgesteld 
welke families baat kunnen hebben bij verdere klinische evaluatie, educatie of counseling. 

• Wat betreft de acute fase wordt aanbevolen (niveau 4) om patiënten en hun familie grondig voor 
te lichten over de gevolgen en de prognose van de beroerte, mogelijke complicaties en de 
noodzaak en rationale voor bepaalde behandelingen. 

• Er zijn aanwijzingen dat het zorgen voor een CVA-getroffene negatieve gevolgen kan hebben 
voor het gezin en voor de mantelzorger zelf (niveau 2); daarom wordt aangeraden om alert te zijn 
op deze negatieve consequenties, deze zoveel mogelijk te voorkomen, probleemoplossen te 
promoten en reïntegratie van de patiënt in diens familie- en sociale rollen te ondersteunen. 

 
 
Schotse richtlijnen (Management of patients with stroke, 2002) 
In de Schotse richtlijnen11 worden naast richtlijnen en aanbevelingen op vier niveaus, ook nog good 
practice points geformuleerd op basis van de klinische ervaring van de commissie die de richtlijnen heeft 
samengesteld. Wat betreft de zorg voor de familie van de patiënt met een beroerte, zijn in de Schotse 
richtlijnen één richtlijn en één aanbeveling en twee good practice points geformuleerd.  
 
Op basis van een Cochrane review is gebleken dat informatievoorziening aan patiënten en naasten door 
middel van informatiebijeenkomsten meer bijdraagt aan een betere kennis over beroerte dan het uitreiken 
van schriftelijke informatie. Er wordt dan ook aanbevolen (niveau 4) om patiënten en hun 
naastbetrokkenen middels informatiebijeenkomsten informatie te verschaffen over de beroerte en de 
revalidatie. 
 
Het is bekend dat mantelzorgers stress, angst of depressies kunnen ervaren, met name bij lange-termijn-
zorg. Er wordt daarom aangeraden (good practice point) om verzorgers bij wie een vermoeden is van 
angst of depressie, te stimuleren om hulp te zoeken bij zorgverleners in de eerste lijn. 
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In vier experimentele studies is de rol van de family support worker (verpleegkundige of maatschappelijk 
werker) onderzocht; hieruit bleek dat deze vorm van zorg vooral een positieve invloed kan hebben op het 
psychosociaal functioneren van de naasten. Bovendien bleken naasten meer activiteiten te ondernemen. 
De richtlijn (niveau 2) betreft daarom de noodzaak om een family support worker als vast onderdeel op te 
nemen in de zorg voor families die getroffen zijn door een beroerte. 
 
Het laatste onderwerp in de Schotse richtlijnen betreft seksualiteit. In de vorm van een good practice point 
wordt zorgverleners aangeraden om seksualiteit na een beroerte te bespreken met patiënten en hun 
partners, om advies en informatie te geven en aandacht te besteden aan eventuele zorgen rondom dit 
onderwerp. 
 
Canadese richtlijnen (Evidence based review of stroke rehabilitation, 2003) 
In Canada is door een commissie een review12 geschreven waarin het huidige beste bewijsmateriaal 
omtrent de revalidatie na een beroerte wordt samengevat. Het doel van deze review is om een 
toegankelijk en compleet overzicht te bieden dat gebruikt kan worden om beslissingen te nemen in de 
klinische praktijk. De volgende onderwerpen met betrekking tot de familie van de CVA-getroffene komen 
in de review aan bod. 
 

• Het is duidelijk dat de naastbetrokkenen van CVA-patiënten depressies en andere psychologische 
problemen kunnen hebben, waarbij geschat wordt dat deze problemen een derde tot de helft van 
de verzorgende familieleden treffen. De psychologische problemen bij mantelzorgers hangen 
samen met de ernst van de beroerte, de gezondheid van de mantelzorger zelf, een lagere 
sociaal-economische status, de hoeveelheid benodigde zorg, het gedrag en de stemming van de 
patiënt, de leeftijd van de patiënt (jonger leidt tot meer problemen) en het hebben van een klein 
sociaal netwerk. Oudere, gezonde mantelzorgers met hoge inkomens hebben minder kans op 
stress en depressie. 

 
• De patiënten en de verzorgers hebben een verschillende mening over het niveau van 

functioneren van de patiënt; dit kan leiden tot conflictsituaties in het gezin. 
 

• Het functioneren van het gezin heeft invloed op de revalidatie; CVA-patiënten functioneren beter 
als het gezin goed functioneert. Effectieve communicatie, goede probleemoplossende of 
adaptieve coping en sterke emotionele interesse in elkaar karakteriseren een goed functionerend 
gezin. 

 
• Er is sterk bewijs dat educatie van de familie positieve effecten heeft als er sprake is van een 

actieve  aanpak. Bovendien is er sterk bewijs dat schriftelijk informatiemateriaal alleen geen effect 
heeft. 

 
• Tenslotte bestaat er consensus over het feit dat seksuele problematiek besproken dient te 

worden, zowel tijdens de revalidatie als na ontslag naar huis. 
 
 
1.5  Aanvullende bronnen 
 
De uitwerking van de voorliggende Nederlandse richtlijnen en aanbevelingen voor de zorg voor partners, 
naasten en jonge kinderen van getroffenen door een beroerte is tot stand gekomen op basis van de 
volgende aanvullende bronnen. 
 
 
1.5.1  Interviews met Nederlandse mantelzorgonderzoekers 
 
De afgelopen jaren zijn er in Nederland diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van mantelzorg, 
informele zorg of nazorg voor CVA-patiënten. De onderzoekers zijn benaderd om vanuit hun perspectief 
en naar aanleiding van hun eigen resultaten de richtlijnen en aanbevelingen van de Nederlandse 
Hartstichting te bekijken. Een overzicht van de onderzoekers die aan een interview hebben meegewerkt is 
opgenomen in bijlage II. Een samenvatting van de werkwijze en de resultaten van de interviews wordt 
hieronder weergegeven. 
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1.5.1.1  Werkwijze interviews 
Alle onderzoekers ontvingen de huidige richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners ‘Revalidatie na 
een beroerte’ van de Nederlandse Hartstichting. Alleen de richtlijnen en aanbevelingen over de 
mantelzorger, de kinderen en het gezin stonden ter discussie. Daarnaast werd gevraagd of bij hun eigen 
onderzoek nieuwe gezichtspunten naar voren waren gekomen over de begeleiding van naasten. De 
onderzoekers zijn persoonlijk of telefonisch geïnterviewd; twee onderzoekers hebben via e-mail hun 
reactie gegeven. De reacties zijn verwerkt in onderstaande samenvatting. 
 
1.5.1.2 Resultaten interviews 
De onderzoekers vonden de huidige richtlijnen voor partnerbegeleiding te vaag en te vrijblijvend. 
Er zouden een aantal centrale vragen beantwoord moeten worden. 
 

• Welke mantelzorgers hebben ondersteuning nodig; wie zijn at risk om problemen te krijgen? 
• Wanneer, op welk moment, is ondersteuning nodig; in het acute stadium of later?  
• Welke vorm van ondersteuning is nodig; informatie, educatie of counseling? 
• Welke professional kan de ondersteuning het beste geven; de arts, maatschappelijk werker of 

psycholoog, de thuiszorg of de patiëntenvereniging? 
• Welke rol heeft de mantelzorger ten opzichte van de professionele zorggever?  

 
Deze vragen zijn door de onderzoekers als volgt beantwoord. 
 
Welke mantelzorgers hebben ondersteuning nodig; wie zijn at risk om problemen te krijgen? 
In de laatste jaren is er onderzoek gedaan naar factoren en kenmerken van partners en CVA-getroffenen 
die helpen te voorspellen welke partners overbelast raken (Van Exel, Van den Heuvel en Van der Smagt). 
De resultaten uit deze onderzoeken kunnen worden gebruikt in de voorliggende richtlijnen. Het betreft 
vooral jongere partners, partners die zelf een chronische aandoening of handicap hebben, partners die te 
maken hebben met een getroffene met veel psychische problemen en partners die zelf somber zijn en 
weinig steun ervaren van hun omgeving. 
 
Alle onderzoekers benadrukten dat het belangrijk is om de draagkracht (hoeveel kan iemand aan) en de 
draaglast (wat komt er allemaal op de schouders van de mantelzorger terecht) te meten bij de partners, 
ook in de klinische praktijk. Het meten van draaglast kan met behulp van verschillende instrumenten: de 
Caregiver Strain Index, de Sense of Competence Questionnaire en de Caregiver Reaction Assessment. 
Deze instrumenten lijken ook geschikt voor de praktijk: ze zijn relatief kort en eenvoudig. Het meten van 
draagkracht lijkt veel moeilijker. Dit hangt enerzijds samen met partner-kenmerken (zoals zelf lichamelijk 
beperkt belastbaar zijn), waardoor de partner extra risico loopt op burnout. Anderzijds lijkt het ook samen 
te hangen met coping-gedrag en de manier van omgaan met problemen van de partner (Scholte, Van den 
Heuvel). Een eenvoudig screeningslijstje lijkt nog niet voorhanden. Navragen of meten hoe het met de 
partner gaat zou bij voorkeur op een vast moment moeten plaatsvinden, gekoppeld aan reeds bestaande 
contactmomenten. 
 
Wanneer, op welk moment, is ondersteuning nodig; in het acute stadium of later?  
Over de keuze van het moment is weinig bekend. Alleen volgt uit onderzoek dat ook na langere tijd 
partners nog vragen hebben (Scholte op Reimer) en dat begeleiding ook in een latere fase nog zinvol kan 
zijn (Van den Heuvel). Daarnaast wordt aangegeven dat de fase waarin de getroffene naar huis ontslagen 
wordt door de partner als zeer belastend ervaren kan worden als de partner hier niet goed op is 
voorbereid (Van den Heuvel, Van Vliet). Bij deze overwegingen is het van belang dat men zich realiseert 
dat de situatie niet statisch is. De zorglast en de draagkracht van de mantelzorger kunnen in de tijd 
veranderen onder invloed van allerlei - soms externe - factoren. 
 
Welke vorm van ondersteuning is nodig; informatie, educatie of counseling? 
Welke vorm van ondersteuning gegeven dient te worden kan vanuit wetenschappelijk onderzoek 
enigszins worden onderbouwd. Er is helaas niet één interventie het meest effectief gebleken, maar 
counseling van de partners komt wel als meest veelbelovend uit onderzoek naar voren. Het zou 
effectiever zijn dan het aanbieden van informatie, het bieden van specifieke voorzieningen zoals een 
CVA-zorgmanager of het organiseren van lotgenotencontact. Counseling is direct gericht op de problemen 
van de partner zelf en niet (slechts) op de problemen van de CVA-getroffene. Counseling is echter wel 
tijdrovend en intensief; er zou gezocht moeten worden naar laagdrempelige en laagfrequente vormen van 
counseling. 
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Daarnaast komt uit de interviews naar voren dat het geven van informatie wel een belangrijke steun kan 
bieden aan mantelzorgers. Deze informatie moet vooral breed van aard zijn. Er zal naast uitleg over het 
ziektebeeld vooral ook informatie gegeven moeten worden over wat hen te wachten staat in de 
thuissituatie na ontslag. Uit veel onderzoek is bovendien naar voren gekomen dat informatie over de 
cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van de beroerte van groot belang is, omdat de 
aanwezigheid van problemen op deze gebieden de mantelzorgers zwaar belasten (Van den Heuvel). 
Tenslotte blijkt de vorm waarin de mantelzorger de begeleiding wil ontvangen nogal te verschillen. Uit het 
onderzoek van Van den Heuvel bleek de effectiviteit van de individuele en groepsinterventies niet van 
elkaar te verschillen, maar niet iedereen zou kiezen voor een groepscursus (Van den Heuvel). Bij de 
keuze van de ondersteuningsvorm is het van belang om te kijken naar wat objectief gezien nodig is en 
waar de voorkeur van de getroffene en diens naasten naar uit gaat. 
 
Een overzicht van alle mogelijkheden voor partners in Nederland op het gebied van steun, respijtzorg en 
patiëntenverenigingen werd door de onderzoekers noodzakelijk gevonden. Mogelijk is dat al voorhanden; 
al zal er ook hierbij vaak sprake zijn van lokale mogelijkheden, specifiek voor een bepaalde regio. 
Belangrijk punt hierbij is dat er niet alleen gekeken wordt naar de mogelijkheden, maar vooral ook naar de 
behoeften van de mantelzorger.  
 
Welke professional kan de ondersteuning het beste geven; de arts, maatschappelijk werker of 
psycholoog, de thuiszorg of de patiëntenvereniging? 
Deze vraag blijkt helaas niet zomaar te beantwoorden. Uit het onderzoek van Boter volgde dat er geen 
meerwaarde was van begeleiding door de verpleegkundige in de thuissituatie (telefonisch en huisbezoek). 
In dit onderzoek werd een relatief goede, niet ernstig aangedane, groep gevolgd. De onderzoekers 
adviseren ons om met name te beschrijven wat diegene die begeleidt aan kwaliteiten moet hebben en niet 
wie dat zou moeten zijn in termen van een speciale discipline. Er zijn in Nederland al veel verschillende 
initiatieven in de diverse zorgketens: nazorgpoli’s, structureel huisbezoek van de huisarts, huisbezoeken 
van thuiszorg, huisbezoeken van transferverpleegkundigen, et cetera. Van den Heuvel stelt dat bij 
voorkeur de (revalidatie)arts de partner zou moeten informeren over de vormen van zorg die er 
beschikbaar zijn; het advies van een professional blijkt voor veel partners de belangrijkste reden te zijn om 
deel te nemen aan een vorm van begeleiding. 
 
Welke rol heeft de mantelzorger ten opzichte van de professionele zorggever?  
Als laatste wordt aandacht gevraagd voor de rol van de mantelzorger ten opzichte van de professionele 
zorg (Van den Heuvel). Het feit dat er een mantelzorger aanwezig is, zou niet moeten leiden tot een 
beperking of vermindering van professionele zorg. Deze vormen van zorg zouden naast elkaar gegeven 
dienen te worden, vooral om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen, maar ook om tegemoet te 
kunnen komen aan de wensen van de mantelzorger (bijvoorbeeld kunnen blijven werken), de wensen van 
de patiënt (bijvoorbeeld: wil de patiënt wel door de partner verzorgd worden) en de diverse mogelijkheden 
die er zijn (bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget in plaats van thuiszorg).  
 
 
1.5.2 Literatuuronderzoek 
 
De bestaande richtlijnen, zowel nationaal als internationaal, zijn al gauw verouderd. Dit heeft te maken 
met de enorme hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek die wordt uitgevoerd en waarover regelmatig 
wordt gepubliceerd. Daarom is in het kader van de uitwerking van deze richtlijnen aanvullend 
literatuuronderzoek uitgevoerd. Dit literatuuronderzoek is toegespitst op twee onderwerpen: evaluatie van 
interventies die gericht zijn op de informele verzorgers van CVA-patiënten en studies waarin de zorglast 
bij mantelzorgers van CVA-patiënten in kaart werd gebracht met behulp van meetinstrumenten. De 
woorden stroke and carers en stroke and caregivers zijn als zoektermen gebruikt bij het eerste 
literatuuronderzoek. De woorden caregiver, carer, spouse, family, psychosocial factors, family coping, 
respite care, caregiver burden, caregiver support, stroke en CVA zijn gebruikt in het tweede 
literatuuronderzoek. Er is in Nederlandstalige, Engelstalige en Duitstalige literatuur tot maart 2003 gezocht 
in de volgende databases: MEDLINE, PsycINFO, AMED en CINAHL. Dit heeft geresulteerd in 
tweeëntwintig bruikbare interventiestudie met betrekking tot CVA-mantelzorgers en negenennegentig 
artikelen over meten van zorglast. De resultaten van dit literatuuronderzoek zijn weergegeven in twee 
artikelen.  
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1.5.3 Gegevens vooronderzoek en FuPro-mantelzorgonderzoek 
 
Vooronderzoek 
In mei 2000 werd een onderzoek verricht naar partner- en kindbegeleiding van getroffenen door een 
beroerte. Het ging om een inventariserend onderzoek in klinische revalidatiecentra en enkele grote 
poliklinische settings. Er werd een enquête verstuurd om te achterhalen welke partner- en kindbegeleiding 
plaatsvindt binnen de revalidatiegeneeskunde en op welke tijdstippen. De ondervraagde revalidatieartsen 
vonden partnerbegeleiding van groot belang. Deze begeleiding zou volgens de ondervraagden in eerste 
instantie door maatschappelijk werkers gegeven moeten worden en aanvullend door de revalidatiearts. De 
huidige begeleiding betreft meeloopdagen, individuele gesprekken en groepsbegeleiding. In de 
nazorgfase was het minder duidelijk wie de zorg zou moeten geven. Deze taak werd zowel aan de 
huisarts als aan de revalidatiearts toegeschreven.  
 
De revalidatieartsen gaven de volgende problemen te ervaren bij de begeleiding.  

• Het tijdstip waarop ze begeleiding aan bieden is vaak te vroeg. 
• Professionals zijn slecht bereikbaar voor werkende partners en schoolgaande kinderen. 
• Er is tijdens polibezoeken te weinig tijd beschikbaar om ook met de partner te spreken.  
• Er is geen reguliere financiering voor begeleiding van naasten.  

 
De volgende verbeterpunten werden aangegeven: 

• begeleiding langer voortzetten; 
• begeleiding meer richten op coping; 
• begeleiding integreren met de thuiszorg; 
• seksuoloog betrekken bij partnerbegeleiding; 
• aparte gesprekken met de partner of naaste zonder dat de patiënt erbij is.  

 
Begeleiding van kinderen bleek slechts incidenteel plaats te vinden en alleen nadat er expliciet om 
gevraagd werd. 
 
FuPro-mantelzorgonderzoek 
Op 1 april 2000 is het FuPro-CVA-onderzoek van start gegaan. FuPro - wat staat voor functionele 
prognose - is een wetenschappelijk onderzoek waarbij de gevolgen van een beroerte en de mogelijk 
voorspellende factoren onderzocht worden. Zowel de gevolgen voor de getroffene zelf, als ook voor de 
partners en jonge kinderen (tot en met 18 jaar) worden in kaart gebracht. Het onderzoek vindt plaats in 
meerdere revalidatiecentra in Nederland. De coördinatie vindt plaats vanuit revalidatiecentrum De 
Hoogstraat in Utrecht. Voor de huidige richtlijnen en aanbevelingen zijn de resultaten van het FuPro-
mantelzorgonderzoek van belang met betrekking tot partners en (jonge) kinderen van CVA-patiënten. 
 
Meerdere metingen vonden in de loop van de tijd plaats. De getroffenen werden een week na opname in 
het revalidatiecentrum onderzocht, en een half jaar en een jaar na de beroerte. Ook twee en drie jaar na 
de beroerte worden de getroffenen onderzocht; deze metingen zijn nog niet voltooid. Partners en jonge 
kinderen werden een week na opname van de getroffene onderzocht, en twee maanden nadat de 
getroffene met ontslag is gegaan uit het revalidatiecentrum en een jaar na de beroerte. Ook hier zijn 
metingen drie jaar na de beroerte net gestart. 
 
In tabel 2 staan een aantal basisgegevens van de onderzoekspopulatie (meting 1). In de loop van de tijd 
zijn patiënten, partners en kinderen met deelname aan het onderzoek gestopt om verschillende redenen: 
een recidief beroerte, geen interesse meer in het onderzoek, een verbroken relatie, et cetera. Na 1 jaar is 
14% van de patiënten uitgevallen, 11% van de partners en 15% van de kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(tabel 2 op pagina 16) 
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Tabel 2  Basiskenmerken van revalidanten en hun partners en jonge kinderen  
(2 weken na opname in het revalidatiecentrum) 

 
Getroffenen door een beroerte N=308 
Geslacht: man 60% 
Gemiddelde leeftijd (SD) 57 ( 23) 
CVA-type 
Infarct 
Intracerebrale bloeding 
Sub-arachnoidale bloeding (SAB) 

 
229 (74%) 
45 (15%) 
34 (11%) 

Tijd tussen opname en CVA, in dagen (SD) 36 ( 23) 
Gemiddelde Barthel Index (SD) 13 (5) 
% met cognitieve afwijkingen  
(MMSE < 23) 17%  (N=205) 

% afasie (verkorte Token-test > 5 fouten) 41% 
 
 

Partners N=211 
Geslacht: vrouw 61% 
Gemiddelde leeftijd (SD) 54 (10) 
Kinderen onder de 18 jaar thuis 28% 
Thuiswonende kinderen (alle leeftijden) 43% 
Opleiding laag (geen, lo, lbo) 
Opleiding hoog (hbo, universitair)  

42% 
19% 

Arbeid (> 20 uur in de week) 42% 
 
 

Jonge kinderen ( < 18 jaar) N=82 
Geslacht: jongen 49% 
Gemiddelde leeftijd (SD) 13 (3) 
Plaats in de kinderrij, oudste 38% 
School: lagere school 26% 

 
Alle analyses zijn verricht. Veranderingen in de uitkomsten kunnen nog plaatsvinden, aangezien de data 
nog bewerkt worden en niet allemaal gepubliceerd zijn in wetenschappelijke artikelen. 
 
 
1.5.4 Visie van patiëntenverenigingen  
 
Samen Verder 
De Nederlandse CVA-patiëntenvereniging Samen Verder heeft als belangrijkste beleidsdoelstelling dat de 
zorg voor getroffenen door een beroerte in Nederland uiterlijk in 2004 is ingericht volgens het model van 
de CVA-zorgketens en dat iedere inwoner van Nederland, wanneer door een beroerte getroffen, binnen 
een CVA-zorgketen kan worden opgevangen. Naast de normale kenmerken van een CVA-zorgketen 
dienen de zorgketens zich uit te strekken tot in de chronische fase na een beroerte en moet aandacht 
voor de partner en de kinderen van de getroffene integraal onderdeel uitmaken van de zorgverlening. 
Samen Verder geeft aan dat in alle fasen na de beroerte bij voorlichting en begeleiding expliciet aandacht 
moet worden geschonken aan de positie en belasting van partner en kinderen. Met name de onzichtbare 
gevolgen maken het voor de naaste vaak moeilijk. Een goede voorlichting kan ertoe bijdragen dat naasten 
zich kunnen voorbereiden op eventuele karakterveranderingen. Samen Verder pleit verder voor het 
structureel aanbieden van gespreksgroepen aan naasten of partners in alle fasen na de beroerte. Extra 
ondersteuning kan voorkomen dat de mantelzorger langdurig uitvalt. Het hebben van een uitlaatklep en 
het (h)erkennen van de eigen situatie in die van anderen zorgt er mede voor dat men niet langer het 
gevoel heeft overal alleen voor te staan. Men wisselt onderling ervaringen uit en geeft elkaar tips. Binnen 
een Stroke Service zou een afspraak gemaakt moeten worden welke groep hulpverleners het initiatief 
neemt om een partnercursus op te zetten. Daarnaast kan het aanbieden van vormen van dagbesteding 
mogelijke overbelasting van de partner voorkomen. 
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Cerebraal 
Cerebraal, de vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en diens betrokkenen, heeft een 
visie uitgewerkt specifiek met betrekking tot nazorg voor getroffenen door een beroerte met cognitieve 
reststoornissen. De vereniging stelt dat er regionale nazorgprogramma’s dienen te worden georganiseerd, 
die meerdere malen per jaar worden aangeboden aan getroffenen en hun naasten. Deze programma’s 
kunnen bestaan uit een aantal bijeenkomsten, die de getroffenen en hun naasten gedeeltelijk samen en 
gedeeltelijk apart bijwonen. De programma's zijn voornamelijk bedoeld voor getroffenen in de thuissituatie.  
 
Afasie Vereniging Nederland 
De Afasie Vereniging Nederland (AVN) heeft geen specifiek visiedocument dat gericht is op mantelzorg. 
Wel wordt in het beleidsplan van de AVN vermeld dat de vereniging zoveel mogelijk wil tegemoetkomen 
aan de behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers. In dit kader organiseert de AVN regionale 
gespreksgroepen voor partners, kinderen en andere mantelzorgers van mensen met afasie. Ook verzorgt 
de AVN trainingen voor vrijwilligers die betrokken zijn bij de regionale activiteiten; vaak zijn dit partners of 
familieleden van afasiepatiënten. In deze trainingen, die worden gegeven door professionals, worden de 
deelnemers geschoold in het omgaan met afasie en bijkomende problemen. Eén van de bekendste 
regionale activiteiten van de AVN is de afasiesociëteit. Op diverse plaatsen in de regio’s komen mensen 
met afasie samen. Hier vindt lotgenotencontact plaats, niet alleen tussen de getroffenen onderling, maar 
ook tussen hun mantelzorgers, die vaak meekomen. In de regio Rotterdam vinden alle bovengenoemde 
activiteiten centraal plaats in een afasiecentrum. Dit centrum voorziet bovendien in de behoefte aan een 
gericht dagbestedingprogramma specifiek voor mensen met afasie, waardoor ook de zorg die partners 
bieden voor een deel overgenomen wordt (zie onder Respijtzorg op pagina 44). 
 
 
1.5.5 Nederlandse ontwikkelingen die niet in de literatuur review zijn opgenomen  
 
NICTIZ en CVA-KIS13 
Het Nationaal ICT Instituut in de zorg (NICTIZ) heeft een CVA-keteninformatiesysteem ontwikkeld. Het 
project heeft als doel de CVA-ketenzorg elektronisch te voorzien van adequate documentatie van de 
problematiek en de verleende zorg. In 2005 moet 80% van de voorlopers in CVA-ketenzorg gebruik 
maken van dit systeem. Het rapport13 over de specificaties van keteninformatie verscheen in december 
2003. Deze specificaties geven aan welke functies of toepassingen het CVA-keteninformatiesysteem 
moet vervullen. In de dataset wordt aangegeven wat ten minste moet worden vastgelegd. Voor het 
thuisfront wordt geadviseerd om in elk geval in kaart te brengen: draagkracht, bereidheid thuisfront om 
zorg te leveren en aanwezigheid of beschikbaarheid van het thuisfront.  
 
Richtlijn voorlichting CVA-zorg: “het gaat om goede voorlichting”14 
Deze richtlijn van de gezamenlijke CVA-projectgroepen in Friesland is tot stand gekomen naar aanleiding 
van een in 2001 uitgevoerd onderzoek. Dit onderzoek over voorlichting over beroerte werd gehouden 
onder 270 hulpverleners bij de CVA-zorg en 280 (ex-)patiënten en hun naasten. De richtlijn vormt het 
sluitstuk van een gezamenlijk kwaliteitsproject door en in opdracht van de gezamenlijke CVA-
projectgroepen in Friesland. 
 
Doelgroepenonderzoek patiëntenvereniging15 
De Nederlandse CVA-patiëntenvereniging Samen Verder heeft in 2002 een doelgroepenonderzoek 
verricht onder leden, ex-leden en niet-leden (Vonkeman, 2002). De centrale vraag was ‘Wie en wat leidt 
ertoe dat iemand lid wordt en blijft van Samen Verder?’ 
 
 
1.5.6  Werkgroep 
 
Het is van belang om de richtlijnen en aanbevelingen zodanig te formuleren dat de zorgverleners er in de 
praktijk concreet mee aan de slag kunnen. Om deze aansluiting met de praktijk zo optimaal mogelijk te 
maken, is een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep is gevraagd ondersteuning te bieden enerzijds 
bij de interpretatie van de gevonden resultaten met betrekking tot de begeleiding van mantelzorgers en 
anderzijds bij de formulering van de richtlijnen en aanbevelingen. Tevens is aan de leden van de 
werkgroep gevraagd te helpen bij de implementatie van de richtlijnen en aanbevelingen in de dagelijkse 
praktijk en bij hun achterban. Om die reden is de werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van 
organisaties die een rol (kunnen) spelen bij de verbetering van de begeleiding van partners en jonge  
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kinderen van getroffenen door een beroerte. Het gaat om vertegenwoordigers van patiënten-
consumentenorganisaties (Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en LOT, Vereniging van 
Mantelzorgers) en professionele organisaties (Expertisecentrum Informele Zorg, Nederlandse 
Hartstichting, specialistenverenigingen van revalidatieartsen en van verpleeghuisartsen, X-zorg 
(vereniging voor mantelzorgsteunpunten), de Hartenark, het iRv en de LVT) en enkele professionals 
(maatschappelijk werk, huisarts). De samenstelling van de volledige werkgroep treft u aan op pagina 5. 
 
De werkgroep is tweemaal bij elkaar geweest, in december 2003 en februari 2004. Bij de eerste 
bijeenkomst zijn concept richtlijnen en aanbevelingen voorgelegd. Er is discussie gevoerd over dit concept 
en daar waar nodig zijn nieuwe aanbevelingen door de werkgroep toegevoegd. Ook de tweede 
vergadering is gewijd aan discussie over hoofdstukken uit het concept, maar er is ook een standpunt 
ingenomen over het implementatietraject. 
 
 
1.6 Opbouw van het addendum 
 
Het addendum is opgebouwd uit drie delen. Na een korte inleiding (deel 1) worden in deel 2 de richtlijnen 
en aanbevelingen per onderwerp gepresenteerd. Het document wordt afgesloten met bijlagen waarin 
relevant achtergrond- en informatiemateriaal is samengevoegd. 
 
De richtlijnen en aanbevelingen zijn over veertien onderwerpen verdeeld, die relevant zijn voor de 
mantelzorg bij getroffenen door een beroerte. De onderwerpen staan in vrij willekeurige volgorde. Met 
andere woorden: de volgorde geeft geen voorkeur of verschil in belang aan van de onderwerpen.  
 
De veertien inhoudelijke paragrafen zijn op een zelfde manier opgebouwd. De paragraaf wordt geopend 
met een weergave van de bestaande richtlijnen op basis van de Richtlijnen voor revalidatie na een 
beroerte van de Nederlandse Hartstichting. Deze zijn letterlijk overgenomen uit het oorspronkelijke 
rapport. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de literatuur op het betreffende gebied en 
worden de belangrijkste conclusies gepresenteerd. De paragraaf wordt afgesloten met de nieuw 
geformuleerde richtlijnen en aanbevelingen. Er is bewust voor gekozen om de oorspronkelijke en de 
nieuwe richtlijnen niet te integreren. Deze stap kan alsnog gezet worden bij een revisie van de 
revalidatierichtlijnen. 
  
 
1.7 Duur, expiratie en evaluatie 
 
Deze richtlijnen en aanbevelingen zijn uitgegeven als addendum bij de Richtlijnen voor revalidatie na een 
beroerte van de Nederlandse Hartstichting. Net als bij het basisdocument zullen verdere ontwikkelingen 
de huidige inzichten veranderen, ook wat betreft de begeleiding van mantelzorgers. Deze richtlijnen en 
aanbevelingen vormen dan ook een aanzet voor het bereiken van beargumenteerde eenduidigheid voor 
het begeleiden en behandelen. Het moment van herziening is afhankelijk van het tempo waarin resultaten 
van onderzoek en nieuwe ontwikkelingen bekend worden. Daarnaast hangt het moment van herziening 
ook samen met de herziening van de revalidatierichtlijnen, aangezien verwacht wordt dat dit addendum 
dan als geïntegreerd onderdeel in de revalidatierichtlijnen zal worden opgenomen. 
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2  Richtlijnen en aanbevelingen 
 
 
2.1  Algemeen 
 
Aanbeveling 9 (niveau 4) 
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat bij het opstellen van het revalidatieplan men zoveel mogelijk rekening 
dient te houden met het natuurlijk herstel van functionaliteit en zoveel mogelijk aan moet sluiten bij de 
wensen en behoeften van de patiënt en naastbetrokkenen. 
 
Aanbeveling 21 (niveau 4)  
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat voor ontslag naar huis al tijdens de klinische fase een uitgebreide 
beoordeling moet plaatsvinden van de functionele toestand van de patiënt, de voorgestelde 
leefomstandigheden, de geschiktheid van de zorg en de opvang door familie en anderen, de financiële 
mogelijkheden en de beschikbaarheid van sociale en maatschappelijke ondersteuning. 
 
Aanbeveling 22 (niveau 4) 
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat in alle fasen van het revalidatieproces eerlijk en open met de patiënt en 
diens familie moet worden gecommuniceerd. De mate van eerlijkheid en openheid, maar ook de wijzen en 
het moment van informatieverschaffing, worden afgestemd op de draagkracht van de patiënt en diens 
familie. 
 
Aanbeveling 164 (niveau 4)  
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat bij de voorbereiding op ontslag de mogelijkheden en beperkingen van de 
familie een belangrijke rol spelen. Alle beslissingen rond het ontslag en de ontslagbestemming worden 
gezamenlijk besproken met de patiënt, diens familie en het revalidatieteam. 
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2.2  Meetinstrumenten om zorglast vast te leggen 
 
 
Aanbeveling 166 (niveau 4)  
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat in alle fasen na een beroerte bij voorlichting en begeleiding expliciet 
aandacht moet worden geschonken aan de positie en belasting van partner en kinderen. Dit wordt 
protocollair vastgelegd en dit is onderdeel van de verslaglegging. 
 
 
Samenvatting uit de literatuur 
 
Het meten van de belasting van partners is relevant om de volgende redenen: 

• om te voorspellen welke partners een risico lopen op overbelasting;  
• om de gegeven steun en professionele begeleiding te evalueren; 
• om nieuwe revalidatie interventies, zoals verkorte opnameduur en thuisbehandeling, te evalueren; 
• om te achterhalen welke aspecten van het ‘zorgen voor’ leiden tot extra belasting. 

 
Het concept zorglast of belasting is breed. Het bevat fysieke, mentale, emotionele, sociale en financiële 
aspecten. In de literatuur worden zestien verschillende meetinstrumenten beschreven1 (review Visser-
Meily, 2004). Een aantal instrumenten zijn ook in het Nederlands vertaald en worden bij een aantal 
diagnosegroepen gebruikt. Deze worden hieronder beschreven. 
 
Het meest gebruikt is de Caregiver Strain Index (CSI)2-25. Dit instrument is ook vertaald in het Nederlands. 
Het zijn dertien vragen die met ja of nee kunnen worden beantwoord. Er is een afkappunt. Een score van 
7 of hoger betekent overbelasting. Het invullen kost nog geen 5 minuten. Een ander zorglast-
meetinstrument is de Sense of Competence Questionnaire (SCQ)26,27 (Scholte op Reimer, 1998). Deze 
schaal werd ontwikkeld voor het meten van de zorglast van partners van dementiepatiënten. De schaal 
bevat zevenentwintig items, in te vullen met een vierpunts-schaal. Hij bevat veel vragen met een 
negatieve lading. Er is geen afkappunt beschikbaar. Het invullen kost tussen de 10 en 15 minuten. De 
Caregiver Reaction Assessment (CRA)28-31(Given, 1992; Grant, 2000; Teel, 2001; Van Exel, 2003) is een 
nieuwere schaal. Deze schaal maakt het mogelijk om ook positieve aspecten vast te leggen. Er zijn 
vierentwintig items te scoren op een vijfpunts-schaal. De lijst bevat vijf categorieën: mate waarin partner 
zijn/haar dagelijkse bezigheden moet onderbreken, financiële belasting, tekort aan steun van familie, 
gezondheidsproblemen van de partner en positieve ervaringen van het geven van de zorg door de 
partner. Het instrument lijkt geschikt om ook veranderingen van de belasting in de tijd of door een 
interventie waar te nemen. Het invullen kost minder dan 10 minuten. 
 
De CSI en de CRA zijn snel in te vullen lijsten. De CSI heeft als extra voordeel dat er een afkappunt is. 
 
In slechts drie studies worden meetinstrumenten met elkaar vergeleken 32,13,31(Bakas, 2001; Hatch, 2001; 
Van Exel, 2003). In twee studies werd de CSI vergeleken, eenmaal  met de Relative Stress Scale (Hatch) 
en in een studie met de CRA en de SCQ (Van Exel). De CSI bleek een valide en goed bruikbaar 
instrument. 
 
 
Conclusies uit de literatuur 
 
Er zijn veel meetinstrumenten beschreven die zorglast meten van naasten van CVA-getroffenen. 
Meetinstrumenten moeten eenvoudig en snel in te vullen zijn en daarnaast voldoen aan andere eisen 
zoals betrouwbaarheid en validiteit. De CSI, SCQ en de CRA voldoen hieraan. Of de instrumenten ook 
veranderingen in de tijd goed kunnen detecteren is nog weinig onderzocht. Deze eigenschap is echter wel 
belangrijk. De CRA biedt naast het meten van de zorglast ook de mogelijkheid om positieve aspecten 
weer te geven.  
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Nieuwe richtlijn (niveau 2)  
Het is aannemelijk dat de zorglast goed in kaart kan worden gebracht met de Caregiver Strain Index 
(CSI), Sense of Competence Questionnaire of de Caregiver Reaction Assessment (CRA). De CRA en de 
CSI hebben de voorkeur vanwege de tijdsinvestering en de CRA heeft ook de mogelijkheid om positieve 
aspecten te scoren. De instrumenten meten zorglast als de naaste daadwerkelijk zorg draagt. 
 
 
Nieuwe aanbeveling (niveau 4)  
De werkgroep is van mening dat na ontslag uit een (poliklinische) revalidatiebehandeling altijd een 
controleafspraak moet worden aangeboden voor zowel de patiënt als de partner. Het verdient aanbeveling 
om bij deze contacten de door de partner ervaren belasting met een standaard meetinstrument vast te 
leggen. De vragenlijst kan vooraf aan de partner worden toegestuurd.  
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2.3  Partners at risk voor overbelasting 
 
 
Aanbeveling 163 (niveau 4)   
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat bij de diagnostische procedure die bij de start van de revalidatie wordt 
uitgevoerd, een inventarisatie gemaakt moet worden van de mogelijkheden en beperkingen van de 
centrale verzorger en andere familieleden en van de woon- en leefomgeving. Bij voorkeur wordt hiervoor 
een gestandaardiseerde vragenlijst gebruikt. 
 
 
Samenvatting uit de literatuur 
 
Bij het voorspellen welke partners een groot risico lopen op overbelasting in de loop van de tijd spelen 
karakteristieken van zowel patiënt als partner een rol. In veel onderzoek werd gekeken naar de 
samenhang tussen overbelasting en patiënt- en partnerkenmerken op hetzelfde tijdstip (cross sectioneel). 
Het risico van overbelasting is groter als de CVA-patiënt ernstiger is aangedaan (lichamelijk en/of 
cognitief)1,2,3,4,5 (van Exel, 2004, Bugge, 1999, van den Heuvel, 2001, Scholte op Reimer, 1998, Blake, 
2000). Daarnaast zijn er ook partnerkenmerken van belang, die het risico vergroten: jonge leeftijd, 
gezondheidsproblemen van de partner, sombere stemming, negatieve gevoelens uiten als manier om met 
problemen om te gaan (coping stijl), geen vertrouwen in eigen kracht, ontevredenheid over sociale steun 
en het aantal verschillende taken dat de partner moet uitvoeren (hoe groter het aantal, hoe groter het 
risico van overbelasting). 
 
In twee studies6,7 (Blake, 2003; Thommessen, 2001) werd een model gemaakt om op een vroeg tijdstip de 
overbelasting - die later zal optreden - te voorspellen. Bij één studie werd gekeken of bij drie maanden al 
de overbelasting bij zes maanden kon worden voorspeld. In 78% van de gevallen kon dit voorspeld 
worden. In het model waren de volgende variabelen opgenomen: stemming van de partner, hulp die 
gegeven moest worden aan de patiënt en negatieve gevoelens bij de partner. Een andere studie bekeek 
of twee weken na de beroerte de zorglast bij zes maanden kon worden voorspeld. Hier werden geen 
partnerkenmerken meegenomen in het voorspellingsmodel. De cognitieve stoornissen van de patiënt 
(MMSE) waren de enige significante voorspellers.  
 
Door het Nationaal ICT Instituut in de Zorg is een CVA-keteninformatiesysteem (CVA-KIS8, 2003) 
ontwikkeld. Dit informatiesysteem maakt gebruik van het onderzoek van Meijer, die een beslissings-
ondersteunend adviessysteem AMDAS9 (Meijer, 2003) heeft ontwikkeld. In dit systeem wordt geadviseerd 
om ook de draagkracht van de partner mee te nemen in beslissingen rond de patiënt. Draagkracht zou 
gemeten kunnen worden met de COOP/WONCA-schalen en wel de schalen lichamelijke fitheid, 
gemoedstoestand, dagelijkse bezigheden en algemene gezondheid. Het valideringsonderzoek loopt nog. 
Iedere vraag kan gescoord worden met een score van 1 tot 5. Deze afzonderlijke scores worden opgeteld, 
waarbij een score van 4 maximale belastbaarheid aangeeft en een score van ≥ 16 een beperkte 
belastbaarheid (zie bijlage IV, meetinstrumenten). 
 
 
FuPro-mantelzorgonderzoek 
 
1 jaar na CVA bleek 50 % van de partners overbelast (een score van 7 of hoger op de Caregiver Strain 
Index). Tussen de Caregiver Strain Index (1 jaar na CVA) en partner-kenmerken (gemeten bij de partner 
bij opname van de patiënt in het revalidatiecentrum): depressie en passieve copingstrategie, bleek een 
redelijke samenhang (significante correlatie coëfficiënt tussen de 0.3 en 0.6). Er bleek geen verband te 
zijn tussen leeftijd, geslacht, gezinssituatie, arbeidssituatie van de naaste bij opname en de CSI na 1 jaar. 
Ook was er een significant maar gering verband met de ernst van het CVA bij opname (Barthel Index; 
correlatiecoëfficiënt -0.26, Function Independence Measurement; correlatiecoëfficiënt 0.25) en de ervaren 
zorglast (CSI) na 1 jaar. Bij een kleinere groep patiënten konden bij opname in het revalidatiecentrum ook 
cognitieve instrumenten worden afgenomen (MMSE, CAMCOG) en een depressieschaal (CES-D). Ook 
deze maten bleken voor deze selecte groep samen te hangen met de ervaren zorglast na 1 jaar.  
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Conclusie uit de literatuur 
 
Naast patiëntkenmerken (ernst van het beeld) hangen partnerkenmerken zoals stemming, copingstijl, 
gezondheid en verschillende (zorg-)taken die de partner moet uitvoeren, samen met de zorglast. De 
partner-kenmerken spelen een grote rol bij het voorspellen van de ervaren zorglast.   
 
 
Nieuwe richtlijn (niveau 3)  
Er zijn aanwijzingen dat overbelasting van een naaste op langere termijn al voorspeld kan worden aan het 
begin van de revalidatie. Het is dan ook van belang om deze naasten met een risicoprofiel bij de start van 
de revalidatie op te sporen en extra te begeleiden. Het risicoprofiel wordt bepaald door een sombere 
stemming en een passieve copingstijl van de naaste zelf en het hebben van een partner die ernstig 
motorisch en/of cognitief is aangedaan. 
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2.4  Interventies gericht op verbetering van het functioneren van partners  
 
 
Richtlijn 25 (niveau 2) 
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
Gestructureerde huisbezoeken na ontslag naar huis zouden moeten plaatsvinden, omdat het aannemelijk 
is dat deze een gunstig effect hebben op de tevredenheid van patiënt en partner over de geleverde zorg 
en hun psychosociaal functioneren, en op de kennis van de partner over het ziektebeeld. 
 
Richtlijn 52 (niveau 2)  
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
Het is aannemelijk dat zorgverleners alert dienen te zijn op de mogelijke negatieve consequenties van het 
verlenen van mantelzorg op het functioneren in het gezin en op de gezondheid van de mantelzorger zelf. 
Zorgverleners dienen met de patiënt en hun mantelzorgers samen te werken om negatieve consequenties 
te voorkomen, het oplossen van problemen te promoten en reïntegratie van de patiënt in gewaardeerde 
gezinsrollen en sociale rollen te faciliteren. 
 
Aanbeveling 154 (niveau 4) 
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat het hebben van zinvolle dagbesteding goed is voor het zelfbeeld en het 
zelfrespect van de patiënt. Het ontbreken van een zinvolle dagbesteding leidt vaak tot overbelasting van 
de partner. 
 
 
Samenvatting uit de literatuur 
 
Er zijn vier typen interventies voor partners van getroffenen door een beroerte onderzocht1 (review, 
Visser-Meily). Respijtzorg is ook een mogelijke interventie maar werd bij partners van getroffenen niet 
wetenschappelijk onderzocht en respijtzorg is dan ook niet opgenomen in deze samenvatting. 
 
1. Extra begeleiding rondom ontslag met huisbezoeken door verpleegkundigen, leden van een 

revalidatieteam of een zorgcoördinator. Hierbij stond de begeleiding van de patiënt meestal op de 
voorgrond. De partners werd emotionele en praktische steun geboden en extra uitleg gegeven over 
de ziekte. Dit type interventie werd elf maal onderzocht2-12(1996-2003). Tweemaal was er een negatief 
effect op de partner, viermaal een positief effect op een van de onderzochte kenmerken (zorglast, 
emotioneel welbevinden, tevredenheid en kennis) en in zes studies kon er geen effect worden 
aangetoond.  

 
2. (Psycho-)educatie. In zes studies13-18 (Braithwaite, 1993; Mant, 1998; Evans, 1988; McKinney, 2002; 

Pain, 1990; Rodgers, 1999) werd een vorm van educatie onderzocht. Dit waren interventies gericht op 
het vergroten van de kennis over de beroerte met onder andere boekjes, folders en mondelinge uitleg. 
In drie van de vijf studies, waarin ook het kennisniveau van de partners werd gemeten, verbeterde de 
kennis over het ziektebeeld en over de consequenties. In een aantal studies werd ook gekeken of 
door het vergroten van de kennis ook de zorglast verminderde of het welbevinden verbeterde. Dit kon 
niet worden aangetoond. Waar ook gekeken werd naar verbetering op gebied van zorglast en/of 
welbevinden kon dit niet worden aangetoond. 

 
3. Lotgenotencontact werd slechts eenmaal (Printz-Feddersen19, 1990) onderzocht in een niet 

gecontroleerde studie. Deze studie liet geen effect zien op emotioneel welbevinden of zorglast van de 
partner. 

 
4. Begeleiding (counseling) gericht op gedragsverandering bij de partner (aanleren van actief 

probleemoplossend gedrag en steunzoekend gedrag) werd viermaal onderzocht15,20-22 (Evans, 1988; 
Grant, 2002; Van den Heuvel, 2000; Grant, 1999). Dit waren allemaal studies waarbij alleen een 
interventie werd aangeboden aan de partners (snel na beroerte tot 3 jaar na beroerte). In drie van de 
vier studies werden positieve effecten gevonden. Wel werd vermeld dat deze manier van begeleiden 
veel tijd kost. Bij een studie loste men dit probleem op door na een eenmalig persoonlijk contact de 
begeleiding verder telefonisch te laten plaatsvinden. 
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Twee studies hadden interventies die zowel educatie als ook counseling bevatten. Een studie was de 
hierboven genoemde studie van Evans15 (1988). De tweede studie is een studie (Clark23, 2003) die gericht 
is op educatie en counseling in het gezin. Patiënten en partners kregen voor ontslag uit het ziekenhuis 
een informatiepakket en na ontslag volgden nog drie huisbezoeken (1, 2 en 5 maanden na ontslag) door 
een maatschappelijk werker. De huisbezoeken werden afgestemd op de individuele behoeften van het 
gezin. Het gezinsfunctioneren was in de interventiegroep significant beter, evenals het sociaal 
functioneren van de patiënt.  
 
In Nederland is in de laatste 2 jaar veel belangstelling voor nazorg gericht aan patiënt en partner. Er zijn 
verschillende initiatieven zoals huisbezoeken door thuiszorg, nazorgpoli’s door verpleegkundigen, door 
neurologen en/of revalidatieartsen en standaard huisbezoeken door huisartsen. Het is belangrijk dat 
binnen de CVA-keten wordt afgesproken hoe en wie de nazorg levert. In de Edisse-studie24 (Huisman, 
2001) werden drie Stroke Services vergeleken met spiegelregio’s. De nazorgpoli in Nijmegen scoorde 
significant beter op tevredenheid van de patiënt dan de andere twee Stroke Services. In bijlage V is het 
stroomdiagram van de Stroke Services in Nijmegen en Tilburg (waar de huisartsen een duidelijk 
omschreven rol hebben bij de nazorg) opgenomen.  
 
 
Conclusies uit de literatuur 
 
Bij studies naar het effect van huisbezoeken, die in eerste instantie gericht waren op begeleiding van de 
patiënt, werden nagenoeg geen effecten van de huisbezoeken gevonden bij de partners. Studies, waarbij 
meer op de partner of op het gezin gerichte interventies (educatie of counseling) werden onderzocht, 
lieten vaker een positief effect zien op het functioneren van de partner (en van de patiënt), zowel snel na 
het CVA als ook na langere tijd. Counseling gericht op aanleren van een actieve copingstijl lijkt het meest 
effectief. 
 
 
Nieuwe richtlijn (niveau 2 )  
Het is aannemelijk dat counseling, gericht op het aanleren van actief probleemoplossend gedrag en 
steunzoekend gedrag van de partner, een gunstig effect heeft op de stemming en het emotioneel 
welbevinden van de partner, en op zijn vermogen om sociale steun te kunnen onderhouden. Dit geldt voor 
alle fasen van de behandeling (acute fase, revalidatiefase en chronische fase).  
 
 
Nieuwe aanbeveling (niveau 4)  
De werkgroep is van mening dat partners, die overbelast zijn (geconstateerd met een belasting- of 
depressiemeting), of die het risico lopen overbelast te raken (voldoen aan risicoprofiel), adequate 
professionele hulp aangeboden dienen te krijgen in de vorm van counseling, partnercursussen of 
anderszins. 
 
  
Nieuwe aanbeveling (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat er op vaste tijden na ontslag uit het revalidatiecentrum of verpleeghuis 
(telefonisch) contact moet zijn met de partner (bijvoorbeeld 1, 4, 6 en 12 maanden na ontslag, afhankelijk 
van de behoefte). In dit contact moeten uitdrukkelijk de problemen en de zorgbehoeften van de partner 
aan de orde komen. In elke regio moet binnen de Stroke Service worden afgesproken door wie dit contact 
met de partner wordt gelegd.  
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2.5  Voorlichting 
 
 
Aanbeveling 27 (niveau 4)  
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat voorlichting over het revalidatieplan en planning van vervolggesprekken 
vanaf het begin een standaardonderdeel van de multidisciplinaire aanpak moeten zijn. In het 
behandelprotocol zijn de wijze en momenten waarop voorlichting aan patiënt en naaste familie over het 
revalidatieplan plaatsvindt, en de vervolggesprekken vastgelegd. Er is ook vastgelegd wiens 
verantwoordelijkheid dit is.  
 
Aanbeveling 28 (niveau 4) 
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat groepsvoorlichting en daar waar nodig individuele voorlichting aan 
naastbetrokkenen een belangrijk onderdeel moet zijn van het revalidatieaanbod. Deze voorlichting kan het 
inzicht in de beperkingen en mogelijkheden vergroten en stimuleert ook het lotgenotencontact. 
 
Aanbeveling 165 (niveau 4) 
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat voorlichting aan familie en naasten, vooral over onzichtbare gevolgen, 
structureel gegeven moet worden. 
 
Aanbeveling 166 (niveau 4) 
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat in alle fasen na een beroerte bij voorlichting en begeleiding expliciet 
aandacht moet worden geschonken aan de positie en belasting van partner en kinderen. Dit wordt 
protocollair vastgelegd en het is onderdeel van de verslaglegging. De brochure ‘Een beroerte en dan’ van 
de Nederlandse Hartstichting wordt aan de familie uitgereikt. 
 
 
Samenvatting uit de literatuur 
 
Effect van informatieverstrekking en voorlichting 
In 2002 verscheen er een Cochrane review1 (Forster) over informatieverstrekking aan patiënten en 
partners. De conclusie van deze review was dat er enig bewijs is dat informatieverstrekking met scholing 
(uitleg geven) kennis vergroot. Informatieverstrekking zonder scholing had geen effect op de stemming en 
de ervaren gezondheid. In een gecontroleerde studie heeft McKinney2 (2002) gekeken naar het effect van 
uitgebreider neuropsychologisch onderzoek met uitleg of scholing hierover. (Deze studie deed nog niet 
mee in de review). Na 3 en 6 maanden waren er sterke aanwijzingen voor een lagere zorglast, gemeten 
bij de naasten in de experimentele groep. 
 
Behoefte aan informatie en voorlichting (Van der Smagt) 
Van der Smagt3 onderzocht in 2001 de behoefte aan informatie van partners in de ziekenhuisfase 
(Nederlandse studie). Er bleek een grote behoefte aan informatie en in slechts 50% van de gevallen werd 
daaraan tegemoet gekomen. De meeste informatie werd verstrekt door de verpleging en de neuroloog. In 
enkele gevallen werd slechts een folder meegegeven. In een andere ziekenhuispopulatie (Van 
Veenendaal4, 1996) werd naar bronnen van informatie gevraagd aan naasten en naar toekomstige 
(wensen voor) bronnen. Onder bronnen werden verstaan: folders, boeken en mondelinge uitleg door 
verschillende hulpverleners (verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, paramedici en artsen). In die 
studie gaf 72% van de ondervraagden aan informatie uit folders te hebben verkregen, 51% uit boeken, 
67% door een gesprek met de arts en 54% door een gesprek met maatschappelijk werk. Voor de 
toekomst gaven naasten aan langer en/of vaker te willen spreken met de ziekenhuisarts, de huisarts en 
met verpleegkundigen en minder vaak met maatschappelijk werkers. Naasten wensten meer mondelinge 
informatie en boeken en folders werden nog maar door 40% van de naasten opgegeven als belangrijke 
informatiebron. 
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Behoefte aan informatie en voorlichting (CVA-zorgketen Friesland) 
In de CVA-zorgketen Friesland werd in 2000-2001 een onderzoek5 gehouden over voorlichting onder 270 
hulpverleners en ongeveer evenveel patiënten. De respons was in beide groepen 50%. Van de CVA-
getroffenen was 42% ontevreden tot zeer ontevreden over de voorlichting. Dit werd geweten aan een 
aantal zaken. Er werd te weinig informatie gegeven, er werd onvoldoende tijd genomen om informatie te 
geven, er was gebrek aan eenduidigheid en de partner werd niet bij het geven van informatie betrokken. 
Uit dit onderzoek bleek dat de patiënt verwacht dat de specialist (80%) en de huisarts (81%) de informatie 
verstrekken. Hulpverleners gaven aan met name mondeling informatie te verstrekken en 40% van de 
hulpverleners maakte nooit gebruik van schriftelijk materiaal. Digitale informatiebronnen werden niet 
genoemd. De meeste informatie wordt versterkt tussen 2 weken en 3 maanden na de beroerte. Naar 
aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek werd door de CVA-zorgketen Friesland een 
voorlichtingsprotocol geschreven. 
  
Informatieverstrekking in de tijd 
Hanger6 (1998) onderzocht wat patiënten en naasten willen weten over de beroerte, 2 weken, 6 maanden 
en 24 maanden na de beroerte. De vragen werden niet apart voor de patiënt en de naaste geanalyseerd. 
Na 2 weken waren er voornamelijk vragen over de consequenties van een beroerte. Na 6 maanden waren 
er naast algemene vragen over een beroerte ook vragen over medicatie, herstel, geheugenproblemen, 
balansproblemen en vragen over het regelen van hulp. Na 2 jaar waren er vooral veel vragen over de 
cognitieve problemen. Gedurende de hele periode bleven er vragen over de kans op herhaling en de 
angst hiervoor. Eenvijfde (N=70) stelde op de drie onderzoeksmomenten dezelfde vragen. Dat pleit voor 
herhaling van uitleg, liefst in verschillende vormen (folder, mondeling, video, website). 
 
Voorlichtingsmateriaal 
Het boekje Wegwijzer na een beroerte werd in 1993 geëvalueerd (Wachters7, 1993). Achter in het boekje 
zit een vragenlijst. De uitgever vroeg het eerste halfjaar na uitgave aan patiënten of naasten die een 
boekje bestelden om deze vragenlijst in te vullen. Vijfenzestig vragenlijsten werden teruggestuurd. Het 
boekje is opgedeeld in hoofdstukken. De hoofdstukken over medische informatie, seksualiteit, ervaringen, 
herstel, adviezen voor de naasten, zorg thuis en vrije tijd werden door meer dan 80% gelezen. Dit in 
tegenstelling tot hoofdstukken over hulpmiddelen en financiën. Als belangrijkste werden de hoofdstukken 
met medische informatie, adviezen voor naasten en ervaringen van anderen aangegeven. 
 
Ook het boekje Over een beroerte gesproken met ervaringsverhalen (Wachters8, 2000) werd met behulp 
van toegestuurde vragenlijsten geëvalueerd (1996-97). De respons was redelijk, maar slechts de helft van 
het aantal teruggestuurde lijsten was compleet (er ontbraken gegevens van patiënten en  naasten 
(bijvoorbeeld de leeftijd) en niet alle vragenlijsten waren goed ingevuld). Net iets meer dan de helft van de 
patiënten en 90% van de naasten hadden het boekje gelezen. De relevantie van het boekje werd 
onderzocht door te vragen naar ‘herkenning van de verhalen’, ‘begrepen worden’, ‘beter begrip voor de 
eigen situatie’, et cetera. Al deze vragen scoorden boven de 80% met uitzondering van ‘beter kunnen 
omgaan met eigen problemen’. 
 
In alle revalidatiecentra die deelnamen aan het FuPro-onderzoek werd standaard het boekje Een beroerte 
en dan …  van de Nederlandse Hartstichting uitgedeeld. Daarnaast werd vaak ook nog materiaal 
uitgedeeld dat door het plaatselijke revalidatieteam was ontwikkeld. In het onderzoek werd 2 maanden na 
ontslag uit klinische revalidatie (N=194) gevraagd of de partners voldoende schriftelijke informatie hadden 
gehad en of men de informatie had gelezen. 85% gaf aan voldoende schriftelijke informatie te hebben 
gehad, 4% gaf aan de informatie niet gelezen te hebben en 28% van de partners gaf aan de informatie 
slechts gedeeltelijk te hebben gelezen. 
 
Ook is tegenwoordig veel informatiemateriaal te vinden op websites (zie bijlage VII). Er is nog niet 
onderzocht in hoeverre deze websites een bijdrage leveren aan de informatieverstrekking. 
 
 
Conclusie uit de literatuur 
 
Uit effectstudies en behoeftebepalingen over het vergroten van kennis blijkt dat informatieverstrekking met 
individuele uitleg effectiever is dan alleen informatieverstrekking. Informatieverstrekking leidt niet tot 
vermindering van zorglast of verbetering van welbevinden. Mogelijk dat individuele uitleg en het geven  
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van handreikingen over cognitieve stoornissen wel tot vermindering van zorglast leidt. Informatiebehoefte 
blijft ook na langere tijd bestaan (2 jaar na beroerte). De vragen over een beroerte veranderen in de tijd 
van medische vragen en vragen om uitleg van de consequenties naar uitleg over cognitieve stoornissen. 
In Nederland is er divers informatiemateriaal wat door de lezers als goed wordt beoordeeld.  
 
 
Nieuwe richtlijn (niveau 2)  
Het is aannemelijk dat men partners op gedoseerde wijze informatie moet verstrekken over de beroerte 
mét individuele uitleg. Partners krijgen op die manier meer kennis over het ziektebeeld en de bijbehorende 
problemen. (Acute fase: uitleg over ziektebeeld en preventie; revalidatiefase en chronische fase: ook 
uitleg over gedrag en cognitieve veranderingen). 
 
 
Nieuwe richtlijn (niveau 3)  
Er zijn aanwijzingen dat partners ook na 2 jaar behoefte hebben aan informatie en dat in de loop van de 
tijd de informatievragen veranderen van medische vragen naar vragen over cognitieve stoornissen 
(inclusief afasie) en gedragsveranderingen. Informatie moet dan ook eenduidig worden gegeven en 
herhaald en gedoseerd worden op basis van de behoeften van de partner.  
 
 
Nieuwe richtlijn (niveau 3)  
Er zijn aanwijzingen dat het huidige informatiemateriaal (Een beroerte en dan …, Wegwijzer na een 
beroerte, Over een beroerte gesproken) gelezen wordt en dat de partners er tevreden over zijn. Deze 
brochures moeten dan ook uitgedeeld of aanbevolen worden in alle fasen van de behandeling. Ook 
websites zouden een bijdrage kunnen leveren aan de informatieverstrekking (zie bijlage VII). 
 
 
Nieuwe aanbeveling (niveau 4)  
De werkgroep is van mening dat er aan het eind van de revalidatie en in de chronische fase van de 
beroerte voorlichting dient te worden gegeven over de maatschappelijke veranderingen, zoals 
veranderingen op het gebied van financiën en tijdsbesteding, en verandering van de rol in het gezin en in 
de maatschappij (bijvoorbeeld de rol van mantelzorger).   
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2.6  Verschil in beleving 
 
 
Geen aanbeveling of richtlijn beschreven in 2001 
 
 
Samenvatting uit de literatuur 
 
Hochstenbach1 (1999) onderzocht hoe getroffenen door een beroerte en hun naasten over de 
waargenomen stoornissen en beperkingen denken 9 maanden na CVA en in hoeverre getroffenen en 
naasten het met elkaar eens zijn ten aanzien van de gerapporteerde veranderingen. Uit de resultaten blijkt 
dat dit nauwelijks het geval is. Alleen over de meer zichtbare veranderingen zoals een verlamming, 
epilepsie, afasie of moeite met schrijven is men het eens. Over alle andere stoornissen en beperkingen 
was er maar een matige overeenstemming. De naasten rapporteren meer problemen dan de getroffenen.  
Visser-Keizer2 publiceerde in 2002 een vergelijkbare studie. Zij onderzocht 3 maanden na de beroerte of 
naasten en getroffenen het met elkaar eens waren over veranderingen in gedrag, emotie en cognitie en 
welke factoren van invloed waren op de observatie en gewaarwording. Men was het vaker niet met elkaar 
eens als de verandering niet duidelijk zichtbaar was, als de naaste een sombere stemming had en als bij 
de getroffene een linkszijdig neglect aanwezig was. 
 
Ook Knapp3 (1999) onderzocht gebrek aan overeenstemming tussen naasten en CVA-getroffenen. Hij 
bestudeerde hoe getroffenen en partners de functionele mogelijkheden (zelfstandigheid) van de 
getroffene scoorden. Dit werd onderzocht door beide groepen op drie momenten in de tijd de Barthel 
Index (BI) te laten invullen over de getroffene. Op alle tijdstippen scoorden de naasten een significant 
lagere BI. Het gebrek aan overeenstemming leek samen te hangen met ervaren zorglast van de naasten. 
 
Om verschillen in beleving tussen getroffenen en naasten op te sporen, kan gebruik worden gemaakt van 
een recent ontwikkelde signaleringslijst voor cognitieve, emotionele en gedragsmatige problemen (Van 
Heugten, Rasquin, Winkens, Beusmans en Verhey, 2003) (zie bijlage III.6). Deze lijst bevat vierentwintig 
items over cognitieve en emotionele problemen die na de beroerte kunnen voorkomen. De items zijn 
geformuleerd vanuit de klacht van de getroffene; in een gesprek met de getroffene kan de zorgverlener 
deze items nalopen om te kijken op welke gebieden klachten aanwezig zijn en in welke mate de klachten 
aanwezig zijn. Bij het invullen van de lijst kan worden aangegeven door wie het signaal gegeven wordt: dit 
kan de getroffene zelf zijn, maar ook de partner of degene die de lijst met de patiënt doorneemt. Er kan 
eventueel voor gekozen worden om de lijst samen met de partner in te vullen zonder dat de getroffene 
daarbij aanwezig is. De discrepantie tussen de beide partners kan dan aanleiding zijn om een gesprek 
met beiden te voeren over de ervaren problemen. 
 
 
Conclusie uit de literatuur 
 
Na een beroerte worden er zowel door de getroffene als door de partner veel veranderingen 
gerapporteerd. Er is echter een matige overeenstemming tussen de getroffene en de partner over de 
aanwezigheid van de problemen op het gebied van cognitie, emotie en gedrag. Deze matige 
overeenstemming wordt beïnvloed door de mate van zichtbaarheid van de verandering, door de stemming 
van de partner, door de ervaren zorglast en door het al dan niet aanwezig zijn van een linkszijdig neglect 
bij de getroffene. 
 
 
Nieuwe richtlijn (niveau 3)  
Er aanwijzingen zijn dat er weinig overeenstemming is tussen de getroffene en de naaste over de 
aanwezigheid van onzichtbare gevolgen na de beroete. Daarom moeten hulpverleners hier alert op zijn 
(vooral in de revalidatiefase en in de chronische fase). Dit verschil in inzicht kan gemakkelijk leiden tot 
relationele problemen. Voor hulpverleners is het belangrijk om bij een verzoek om hulp op het gebied van 
cognitie, gedrag en emotie te onderzoeken van wie dit verzoek komt en ook om te onderzoeken welke 
ideeën er leven over herstel en behandeling bij zowel de getroffene als bij de naaste.  
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2.7  Depressie  
 
 
Richtlijn 52 (niveau 2) 
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
Het is aannemelijk dat zorgverleners alert dienen te zijn op de mogelijke negatieve consequenties van het 
verlenen van mantelzorg op het functioneren in het gezin en op de gezondheid van de mantelzorger zelf. 
Zorgverleners dienen met de patiënt en hun mantelzorgers samen te werken om negatieve consequenties 
te voorkomen, het oplossen van problemen te promoten en reïntegratie van de patiënt in gewaardeerde 
gezinsrollen en sociale rollen te faciliteren. 
 
 
Samenvatting uit de literatuur 
 
Er zijn veel studies verricht naar depressie bij partners na een beroerte. De literatuur is moeilijk te 
vergelijken omdat verschillende meetinstrumenten gebruikt zijn, evenals verschillende afkappunten en 
verschillende meetmomenten na de beroerte (Visser-Meily1, 2004). Depressie komt voor bij 17% tot 42% 
van de partners. Ook bij andere ziektebeelden komt depressie bij partners vaak voor (MS: Hakim2, 2000; 
ALS: Trail3, 2003). 
 
Wade4 (1986) vervolgde longitudinaal naasten van CVA-getroffenen. Depressie werd gemeten met de 
Wakefied Inventory. Depressie werd waargenomen in 15% van de gevallen na 6 maanden na de beroerte, 
in 22% na 1 jaar en in 19% na 2 jaar. In het eerste jaar was de depressie geassocieerd met slecht herstel 
van de patiënt, depressie van de patiënt en een laag activiteiten niveau van de patiënt. Na 2 jaar konden 
deze associaties niet meer worden gevonden. De volgende hypothese werd geformuleerd. Depressie in 
het begin heeft te maken met een major, life threatening illness en niet zo zeer met physical stress of 
caring. 
 
Dennis5 (1998) onderzocht de naasten van CVA-getroffenen (ziekenhuispopulatie) bij 6 maanden na CVA 
met de volgende meetinstrumenten: General Health Questionnaire (GHQ-30) en Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS ). 55% van de naasten scoorden boven het afkappunt van de GHQ. Boven het 
afkappunt bestaat er een kans van 50% op een psychiatrische diagnose. Volgens de HADS was 17% van 
de ondervraagden somber en 37% angstig. Ook hier bleek de stemming samen te hangen met de 
stemming van de patiënt en de ernst van de beperkingen.  
 
Kotilla6 (1998) bestudeerde depressie na een beroerte bij zowel getroffenen als partners, 3 en 12 
maanden na de beroerte met de Beck Inventory. Hij gebruikte een afkappunt van 10 op deze schaal. Na 3 
maanden was 54% van de patiënten en 42% van de partners somber, na 12 maanden 55% van de 
patiënten en 42% van de partners.  
 
 
FuPro-mantelzorgonderzoek 
 
In het FuPro-mantelzorgonderzoek is de Goldberg Depressie Schaal7,8 (GDS) gebruikt om stemming mee 
te screenen (zie bijlage III.3). Dit zijn negen vragen die met ja of nee worden beantwoord. Naasten die 2 
keer of meer ja scoren hebben een kans van 50% op een klinisch relevante depressie. Bij scores boven 
de 2 neemt de kans toe naarmate de score hoger wordt. (Zie tabel 3 op pg 35.) 
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Tabel 3 Ernst van depressie (gemeten met de GDS) in verloop van de tijd 
 

 
Medicatiegebruik 
 

Tijdstip 
N=183 

% partners met 
een score  > 2 

% partners met 
een score > 3 

A* B* C* 

 
2 weken na opname 
revalidatiecentrum 
 

71% 63% 3% 8% 13% 

 
2 maanden na ontslag 
uit kliniek 
 

53% 48% 4% 7% 8% 

 
1 jaar na CVA 
 

55% 41% 5% 5% 10% 

 
* Antidepressiva (A), kalmeringsmiddelen (B), slaapmedicatie (C) 
 
In tabel 3 staat het percentage naasten met depressieve kenmerken gemeten met de GDS. Daarnaast is 
ook het percentage medicatiegebruik aangegeven (erg laag). Depressie van partners wordt veelal op de 
eerste plaats behandeld vanuit de eerste lijn, zeker als er medicatie wordt voorgeschreven. Uiteraard kan 
er ook begeleiding plaatsvinden vanuit het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum.  
 
 
Depressiestandaard Nederlands Huisartsen Genootschap 
 
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een herziene standaard over depressie9 uitgegeven 
in 2004. De huisarts overweegt een depressieve stoornis als de patiënt (in dit geval de partner) klaagt 
over een sombere stemming of een sombere indruk maakt door weinig oogcontact, monotone spraak en 
trage motoriek. Hij stelt de diagnose depressieve stoornis als wordt voldaan aan vijf van onderstaand 
negental symptomen, waaronder tenminste een van de kernsymptomen, gedurende tenminste 2 weken.  
 
De DSM-IV-criteria voor de diagnose depressieve stoornis. 

• depressieve stemming gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag (kernsymptoom); 
• duidelijke vermindering van interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten gedurende het 

grootste deel van de dag, bijna elke dag (kernsymptoom); 
• duidelijke gewichtsvermindering of gewichtstoename; 
• slapeloosheid of overmatig slapen, bijna elke dag; 
• psychomotorische agitatie of remming, bijna elke dag; 
• moeheid of verlies van energie, bijna elke dag; 
• gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens, bijna elke dag; 
• verminderd vermogen tot nadenken of concentratie of besluiteloosheid, bijna elke dag; 
• terugkerende gedachten aan de dood, terugkerende suïcidegedachten zonder dat specifieke 

plannen zijn gemaakt, of een suïcidepoging of een specifiek plan om suïcide te plegen. 
 
De huisarts maakt verder op grond van de anamnese een inschatting van de lijdensdruk, die de patiënt 
van de depressieve stoornis ondervindt en van de mate waarin het dagelijks functioneren er door 
belemmerd wordt. Als risicogroepen worden patiënten aangegeven met een depressieve stoornis of 
suïcidepoging in de voorgeschiedenis, met eerstegraads familieleden met een depressieve stoornis of 
suïcidepogingen, met een ernstige lichamelijke ziekte, met angst- of paniekstoornissen en met alcohol- of 
drugsproblemen. Familieleden van chronische zieken of getroffenen door een beroerte worden niet 
expliciet genoemd.  
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Volgens de nieuwe standaard dient het beleid te bestaan uit: 
• voorlichting, begeleiding en eventueel medicamenteuze behandeling door de huisarts; 
• psychologische interventie binnen de eerste lijn; 
• psychotherapie of multidisciplinaire behandeling in een GGZ-instelling of PAAZ.  

 
 
Conclusies uit de literatuur 
 
Depressie komt veel voor bij naasten van getroffenen door een beroerte en wordt te weinig onderkend en 
behandeld. Voor zover onderzocht, wordt medicatie (te) weinig voorgeschreven.  
 
 
Nieuwe richtlijn (niveau 3)  
Er zijn aanwijzingen dat zorgverleners alert behoren te zijn op een depressie bij de naaste van een 
getroffene door een beroerte, omdat een depressie bij deze groep vaak voorkomt (in alle fasen van de 
behandeling, maar ook op langere termijn). Depressie hangt samen met ernst van de beperkingen van de 
getroffene en met de ervaren zorglast. Volgens de standaard van het NHG moet een ernstige depressie 
behandeld worden met voorlichting, begeleiding en medicatie door de huisarts. 
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2.8  Rol van de eerste lijn bij de begeleiding van de partner 
 
 
Geen aanbeveling of richtlijn beschreven in 2001 
 
 
Samenvatting uit de literatuur 
 
Het onderzoek van Van Veenendaal1 (1996) beschrijft of patiënten en partners in de ziekenhuisfase 
informatie krijgen over de beroerte en de gevolgen daarvan, en van wie ze deze informatie krijgen. Van de 
partners gaf 39% aan met de huisarts gesproken te hebben over het ziektebeeld. In 67% was er 
gesproken met de specialist in het ziekenhuis. Een groter percentage (50%) had ook in deze fase al willen 
spreken met de huisarts. 
 
Brotheridge2 (1998) beschrijft in een kwalitatieve studie het percentage contactmomenten tussen de 
huisarts en families met een getroffene door een beroerte, tussen een half jaar en 1 jaar na de beroerte. 
Een derde deel van de families (N=210) werd door de huisarts thuis bezocht, eenderde bezocht zelf de 
praktijk van de huisarts en een derde deel van de families werd niet bezocht of was niet gezien. Uit de 
interviews bleek dat vooral de partners, en niet zo zeer de patiënten, het meeste verwachtten van de 
huisarts ten aanzien van de begeleiding van hen beiden. 
 
Greveson3 (1991) beschrijft hoe het met CVA-patiënten en hun partners gaat 3 jaar na het CVA. Van de 
patiënten die nog zelfstandig woonden had 40% het aflopen half jaar de huisarts niet meer gezien. 
Huisartsen hadden minder contact met de ernstig aangedane CVA-patiënten (significant). 
 
Schure4 (1995) onderzocht een populatie CVA-patiënten en partners uit de huisartsenpraktijk. Deze 
patiënten en partners werden geworven vanuit de thuissituatie. De huisarts was van de professionele 
hulpverleners de meest genoemde bron van hulp en steun (65%).  
 
 
Nazorg binnen Nederland 
 
De nazorg heeft in Nederland de laatste jaren veel aandacht gekregen. Soms wordt de nazorg vanuit het 
ziekenhuis gecoördineerd (nazorgpoli Nijmegen, zie bijlage V). Maar vaker wordt de nazorg 
georganiseerd vanuit de eerste lijn. In Tilburg is een begeleidingsplan voor huisartsen uitgewerkt (zie 
bijlage V). De Districts Huisartsen Vereniging Midden Brabant beheert een centraal archief van CVA-
patiënten. Via deze districtsvereniging worden de huisartsen in Tilburg aangestuurd om drie huisbezoeken 
af te leggen bij de CVA-patiënten en hun gezinnen in hun praktijk. De bezoeken vinden plaats twee 
weken, twaalf weken en een jaar na ontslag uit het ziekenhuis. Bij alle drie bezoeken wordt ook naar de 
partner en de andere gezinsleden geïnformeerd. Voor deze drie bezoeken zijn vragenlijsten 
samengesteld.  
 
Op veel andere plaatsen wordt de nazorg georganiseerd vanuit de thuiszorg, al of niet in samenwerking 
met professionals uit het ziekenhuis. Vaak zijn er dan afspraken voor het brengen van huisbezoeken op 
vaste tijden na de beroerte. Deze bezoeken worden afgelegd door een medewerker van de thuiszorg die 
zich gespecialiseerd heeft in het ziektebeeld en veel afweet van de sociale kaart in de regio. Als voorbeeld 
kan regio Heuvelland genoemd worden, waar een thuiszorgcoördinator CVA-getroffenen thuis bezoekt na 
ontslag uit een instelling. Ook wordt in diverse plaatsen in Nederland door de thuiszorgorganisaties de 
cursus Verder na een Beroerte aangeboden.  
 
In de nieuwe - binnen afzienbare tijd te verschijnen - CVA-standaard van het Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG) wordt gesteld dat de controles door de huisarts tijdens de revalidatiefase 
plaatsvinden op eigen initiatief dan wel op verzoek van de getroffene, van de belangrijkste naaste of van 
andere hulpverleners. Een apart gesprek met de partner op een spreekuur is wenselijk. De partner kan 
dan open spreken over diens eigen problemen als partner van een CVA-getroffenen. De huisarts dient 
hierbij alert te zijn op de balans tussen draagkracht en draaglast van de partner en op discrepanties 
tussen de subjectieve en objectieve belasting, schuldgevoelens, motivatieproblemen, rolveranderingen, 
aanvaardingsproblematiek en rouwverwerking. Vooral emotionele en gedragsmatige veranderingen van  
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de CVA-getroffene zijn dikwijls zeer belastend voor de partner. Ter bescherming van de partner dient 
deze te worden aangemoedigd om sociale contacten te onderhouden, en tijd voor zichzelf en hobby’s te 
regelen. Dikwijls leven de partners van CVA-getroffenen in angst voor herhaling van het CVA of voor 
epileptische aanvallen, en durven ze de getroffene niet goed alleen te laten.  
 
De huisarts kan de partner en de CVA-getroffene in de chronische fase begeleiden en ondersteunen door 
de CVA-getroffene te beschouwen als een chronische zieke, die op gezette tijden - bijvoorbeeld eens in 
de drie maanden - controle behoeft. Afhankelijk van de beperkingen en co-morbiditeit maakt de huisarts 
afspraken met de getroffene en de partner over de wijze waarop die contacten zullen worden 
onderhouden. Wat betreft de voorlichting ligt in de chronische fase het accent op het geven van praktische 
informatie die kan bijdragen aan een zinvolle en een bevredigende dagbesteding. Getroffene en partner 
kunnen worden geattendeerd op en eventueel gemotiveerd tot deelname aan activiteiten van de 
patiëntenvereniging zoals lotgenotencontacten, partnercontacten en het bijwonen van 
voorlichtingsbijeenkomsten. Het is van belang aandacht te houden voor de mogelijkheden, beperkingen 
en wensen van de partner. Getroffene en partner dienen, indien noodzakelijk, gestimuleerd te worden tot 
het onderhouden van hun sociaal netwerk en het oppakken van oude hobby’s. Zonodig kan ruimte worden 
gecreëerd door dagopvang, inschakeling van vrijwilligers of vakantieopname van de patiënt.  
 
In het Handboek Zorg Thuis5 (2003) wordt de bijdrage van de thuiszorg aan de ondersteuning van 
mantelzorgers, beschreven. Ondersteuning van mantelzorgers is een apart product binnen de thuiszorg, 
waarbij de mantelzorgers een doelgroep vormen met eigen vragen en behoeften, die een eigen en aparte 
benadering vergen en daarom aanleiding zijn tot activiteiten die primair gericht zijn op mantelzorgers, 
zoals respijt- en noodhulp, preventieve huisbezoeken voor partners van chronische zieken en 
ondersteuning van mantelzorgers.  
 
 
FuPro-mantelzorgonderzoek 
 
Bij opname in het revalidatiecentrum geeft een op de zes partners aan emotionele steun te ontvangen van 
de huisarts. Twee maanden na ontslag uit het revalidatiecentrum gaf 30% van de partners aan steun te 
krijgen van de huisarts (N=194) en 11% gaf aan gaan steun van de huisarts te krijgen, maar dat eigenlijk 
wel te willen. Een jaar na de beroerte gaf 29% van de partners aan steun te krijgen van de huisarts 
(N=187), 10% kreeg dat niet maar had dat wel willen hebben. De helft van de partners is volgens een 
meting met de Caregiver Strain Index overbelast.  
 
 
Conclusies uit de literatuur 
 
De huisarts is - ook als er vanuit de tweede lijn al zorg is ingezet - een belangrijke bron van hulp, 
informatie en steun voor partners van CVA-getroffenen. In de nieuwe NHG CVA-standaard wordt deze 
belangrijke functie van de huisarts expliciet gemaakt. Of de organisatie van de huisartsenpraktijk hier al 
voldoende op is toegesneden is nog de vraag. De rol van de thuiszorg als belangrijke bron van hulp is nog 
onvoldoende onderzocht.  
 
 
Nieuwe richtlijn (niveau 3)  
Er zijn aanwijzingen dat medewerkers uit de eerste lijn - met name de huisarts - zowel in de acute fase als 
in de revalidatiefase en de chronische fase met de partner van de getroffene door een beroerte contact 
moeten houden, omdat partners daar behoefte aan hebben. Dit contact kan ook een aanvulling op de 
begeleiding zijn die al vanuit de tweede lijn wordt gegeven. 
 
 
Nieuwe aanbeveling (niveau 4)  
De werkgroep is van mening dat zorgverleners uit de eerste lijn in de chronische fase alert dienen te zijn 
op toename van de zorglast van de partner bij afname van gezondheid - van zowel de getroffene als van 
de partner zelf - of bij afname van steun uit de omgeving. 
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2.9  Betrokkenheid van de partner bij het revalidatieproces 
 
 
Aanbeveling 23 (niveau 4) 
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat de patiënt en diens familie (en/of naasten) zo veel mogelijk actief worden 
betrokken bij het revalidatieproces, afhankelijk van de draagkracht van de betrokkenen. 
 
Aanbeveling 136 (niveau 4) 
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat hetgeen de patiënt en zijn naasten geadviseerd krijgen en oefenen 
tijdens het contact met de verschillende (para)medici, waar nodig met hulp van de verpleging tijdens de 
dagelijkse persoonlijke verzorging wordt toegepast, zodat de patiënt en zijn naasten het zich eigen maken 
en integreren in het dagelijkse leven. 
 
 
Samenvatting uit de literatuur 
 
Wellwood1 onderzocht in 1995 de tevredenheid van getroffenen door een beroerte en hun partners over 
de aan hen gegeven zorg. De partners waren significant meer ontevreden dan de getroffenen over de 
hoeveelheid informatie en de inzet van het maatschappelijk werk. Communicatie en betrokkenheid tussen 
professionals enerzijds en getroffene en partner anderzijds zou moeten verbeteren. Dennis2 onderzocht in 
een gerandomiseerde en gecontroleerde studie de inzet van een family care worker, een maatschappelijk 
werker die een aantal huisbezoeken bracht aan getroffenen en hun partners. Partners in de experimentele 
groep (met de huisbezoeken) waren significant meer tevreden over begeleiding van henzelf ('somebody 
has really listened and understood my needs and problems since he/she left hospital', 'I have not felt 
neglected since he/she left hospital’).  
 
Ook in de Edisse-studie (Huisman3, 2001) - waar drie Stroke Services werden vergeleken met drie 
spiegelregio’s - werd gekeken naar de tevredenheid van de getroffenen. Onduidelijk is of alleen de 
tevredenheid van de getroffene zelf wordt bedoeld of ook de tevredenheid van de partner over de zorg 
aan de getroffene en de begeleiding van zichzelf. In de regio’s waar de zorg in een Stroke Service was 
georganiseerd was een klein maar significant verschil in tevredenheid in het voordeel van de Stroke 
Services.  
 
 
FuPro-mantelzorgonderzoek 
 
In het FuPro-cohort van partners werd bekeken op welke manieren aan partners begeleiding werd 
gegeven. Alle partners werden uitgenodigd tot het meelopen met de behandeling van de getroffene in het 
revalidatiecentrum, gedurende een hele dag (meeloopdagen). Gemiddeld hadden partners zeven 
meeloopdagen tijdens de opname van de getroffene. In alle centra worden partnercursussen 
georganiseerd. In deze cursussen komen verschillende teamleden aan het woord. Verschillende aspecten 
van de beroerte komen aan de orde (medische aspecten, cognitieve en communicatieve consequenties, 
hulpmiddelen, tijdsbesteding, gedragsveranderingen en hoe ga je daar mee om, lotgenotencontact). 
Slechts 39% van de partners nam hier aan deel. Van de mensen die niet meededen, bleek de helft niet op 
de hoogte te zijn van het bestaan van de cursus. Dit bleek sterk samen te hangen met de manier waarop 
de cursus georganiseerd wordt. De cursussen vinden meestal plaats in een gesloten groep, waarbij de 
groepssamenstelling gedurende de hele cursus ongewijzigd blijft. Dit in tegenstelling tot een open groep, 
waarbij gedurende de cursus steeds nieuwe deelnemers kunnen instromen. Als een CVA-getroffene wordt 
opgenomen net nadat de cursus voor partners weer gestart is, zal de partner voor een gesloten groep 
geen uitnodiging meer krijgen. In één centrum was er een semi-open groep en hier was het percentage 
van partners, dat meedeed aan de groepen, veel hoger. 
 
Tevredenheid van partners over hun eigen begeleiding bleek significant samen te hangen met de 
betrokkenheid van de partner bij de revalidatie; zowel met het aantal meeloopdagen als ook met 
deelname aan de partnercursus. Daarnaast waren partners meer tevreden als zij het gevoel hadden door 
iemand - welke hulpverlener dan ook - te zijn begeleid, vergeleken met partners die het gevoel hadden  
door niemand te zijn begeleid (significant). Eén op de vijf partners gaf aan door helemaal niemand te zijn 
begeleid. De begeleiding vond voornamelijk plaats door de verpleging (33%) en door het maatschappelijk 
werk (27%). Professionals gaven in een enquête4 (2000) aan dat de begeleiding van partners de taak was 
van het maatschappelijk werk en de revalidatiearts. Partners ervaren dit blijkbaar anders.  
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Er zijn verschillende mogelijkheden om partners actief te betrekken bij het revalidatieproces. 
 

a) Meeloopdagen of -dagdelen organiseren, zodat partners en familieleden de therapeuten kunnen 
spreken, activiteiten kunnen oefenen, vragen kunnen stellen en zelf begeleiding kunnen krijgen.  

b) Gesprekken met teamleden regelen (eventueel ook gesprekken zonder dat de getroffene daarbij 
aanwezig is). De getroffene en partner bij de teambespreking uitnodigen dan wel een 
teambespreking voor- en/of nabespreken met de getroffene en de partner. 

c) Evaluatie van weekend thuis. Als de getroffene een dag of een weekend naar huis gaat, kan het 
verblijf thuis geëvalueerd worden met de partner, liefst met behulp van een (weekend) 
evaluatieformulier, zodat alle problemen die thuis spelen aan de orde komen en ook de partner 
kan aangeven hoe hij het verblijf van de getroffene thuis ervaren heeft. (Zie voor een voorbeeld 
van een evaluatieformulier bijlage IV). 

d) Aanbieden van deelname aan partnercursussen. 
 
 
Conclusies uit de literatuur  
 
Daar waar partners actief worden betrokken bij het revalidatieproces, is de tevredenheid over de 
begeleiding van de partner groter dan daar waar dat niet gebeurt. Er zijn verschillende mogelijkheden om 
partners actief te betrekken. Er is weinig onderzoek verricht naar deze verschillende manieren. 
 
 
Nieuwe richtlijn (niveau 3)  
Er zijn aanwijzingen dat men de partners actief bij de revalidatie moet betrekken (meeloopdagen, het 
volgen van partnergroepen, betrekken bij het formuleren van doelen, het aanleren van vaardigheden) 
omdat de tevredenheid van partners over hun begeleiding tijdens de revalidatiefase hierdoor toeneemt. 
 
 
Nieuwe aanbeveling (niveau 4)  
De werkgroep is van mening dat wanneer de getroffene een dag of een weekend naar huis gaat vanuit 
het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis, het zinvol is dit met de partner na te bespreken met 
behulp van een evaluatieformulier, zodat ook de partner zijn ervaringen, vragen en problemen kan 
bespreken. 
 
 
Nieuwe richtlijn (niveau 3)  
Er zijn aanwijzingen dat een partnergroep in een instelling (revalidatiecentrum of verpleeghuis) het beste 
in de vorm van een (gedeeltelijk) open groep kan worden georganiseerd, omdat op deze wijze de groep 
voor iedereen toegankelijk is en ook partners van mensen die halverwege de cursus worden opgenomen 
mee kunnen doen. 
 
 
Nieuwe richtlijn (niveau 3)  
Er zijn aanwijzingen dat men binnen een revalidatieteam expliciet moet vastleggen wie de begeleiding van 
de partner en andere familieleden van de getroffene tot zijn aandachtsgebied rekent. 
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2.10  Langere termijn 
 
 
Geen aanbeveling of richtlijn beschreven in 2001 
 
 
Samenvatting uit de literatuur 
 
De meeste onderzoeken beschrijven slechts een populatie tot 1 jaar na de beroerte. Er zijn weinig 
longitudinale studies waarbij ook metingen gedaan zijn na 1 jaar. Met deze studies kan onderzocht 
worden hoe de verschillende variabelen van de patiënt en de partner (zoals de zelfstandigheid van de 
getroffene en de stemming van de partner) veranderen in de tijd.  
 
Scannell1 (1989) onderzocht een populatie naasten vier keer gedurende 3 jaar na de beroerte. De 
gemiddelde scores van zowel somberheid als ervaren zorglast veranderden niet door de tijd. Wel nam het 
percentage mensen met een depressie (weergegeven door een score boven een bepaald afkappunt) in 
de loop van de tijd af.  
 
Er zijn wel een aantal longitudinale studies beschreven binnen het eerste jaar. Blake2 (2003) onderzocht 
een ziekenhuispopulatie CVA-patiënten met naasten. Zowel bij 3 maanden als ook bij 6 maanden was 
ongeveer eenderde van de naasten overbelast (gemeten met de Caregiver Strain Index). Er was geen 
verwachte daling in de zorglast vast te stellen. Teel3 (2001) onderzocht partners 1, 3 en 6 maanden na de 
beroerte. Ook hier waren scores op vermoeidheid, stress, zorglast en stemming stabiel. Ook Schure4 
(1995) onderzocht een groep van zeventig thuiswonende partners (gemiddelde leeftijd 72 jaar) gedurende 
het eerste jaar na de beroerte. Er was sprake van ernstige belasting bij 25%, 26% en 37% van de 
partners na respectievelijk 3, 6 en 12 maanden. Het percentage overbelaste partners nam toe tussen een 
half en één jaar na CVA. 
 
In de FuPro-populatie was 2 maanden na ontslag 58% van de partners overbelast en na 1 jaar nog 52%. 
Dit verschil is niet significant. Er was wel een significant lagere gemiddelde score op de Caregiver Strain 
Index na 1 jaar vergeleken met 2 maanden na ontslag. Partners hielpen de getroffenen gemiddeld 14,6 
uur in de week 2 maanden na ontslag en  na 1 jaar was dat nog 13,7 uur in de week. 
 
Er zijn een aantal studies, die een cohort van getroffenen en partners beschrijven op een vast tijdstip, 
langere tijd na de beroerte. Scholte op Reimer5 (1998) onderzocht naasten 3 jaar na de beroerte. Zorglast 
hing samen met partnerkenmerken en nog maar voor een klein deel met de ADL-(on)zelfstandigheid van 
de getroffene. Elmstahl6 (1996) publiceerde een nieuw instrument om zorglast te meten. Vijfendertig 
naasten werden 3 jaar na de beroerte geïnterviewd. De partners (N=19) besteedden in 80% van de 
gevallen meer dan 20 uur zorg in de week aan de getroffene. Somberheid en zorglast correleerden sterk. 
Grevenson7 (1991) onderzocht 82 CVA-getroffenen, die nog zelfstandig woonden, 3 jaar na de beroerte. 
30% van hen partners was overbelast. Ook hun gezondheidstoestand werd beoordeeld. Vergeleken met 
leeftijdsgenoten hadden partners van CVA-getroffenen meer problemen met emotionele reacties, met het 
slapen en was er vaker sprake van sociale isolatie. Ook Hermans8 (1998) beschrijft een populatie 
getroffenen door een beroerte (N=33) 3 jaar na de beroerte. Gemiddeld gaf de partner (N=28) 51 uur hulp 
in de week aan de getroffene. Eenderde van de partners gaf aan overbelast te zijn. 
 
 
Conclusie uit de literatuur 
 
De zorglast voor de partners van getroffenen door een beroerte is ook na langere tijd nog hoog en een 
aanzienlijk deel is overbelast. In de weinige longitudinale studies - met een klein aantal partners of 
naasten - lijkt de zorglast niet of slechts gering af te nemen in de tijd.  
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Nieuwe richtlijn (niveau 3)  
Er zijn aanwijzingen dat ook na 1 jaar na de beroerte de zorglast van de mantelzorger regelmatig 
herbeoordeeld moet worden. Het is aannemelijk dat de zorglast na die periode niet meer zal afnemen 
aangezien er na 1 jaar sprake is van een stabiele situatie bij de getroffene. De draagkracht van de 
mantelzorger kan echter wel afnemen doordat hij inteert op zijn reserves. Daarnaast zal er vaak 
teleurstelling zijn over het uitblijven van verder herstel en zullen de cognitieve problemen meer op de 
voorgrond komen te staan.  
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2.11  Lotgenotencontact, vrijwilligerszorg 
 
  
Aanbeveling 30 (niveau 4) 
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat patiënten en familie expliciet moeten worden geïnformeerd over het 
bestaan en de functie van patiëntenverenigingen, en/of folders ontvangen van Samen Verder, Cerebraal, 
de Afasie Vereniging Nederland en de NEBAS. 
 
Aanbeveling 167 (niveau 4) 
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat partners die behoefte hebben aan extra ondersteuning het advies 
moeten krijgen om deel te nemen aan partnercursussen. De organisatie verschilt per regio. 
 
 
Samenvatting uit de literatuur 
 
Lotgenotencontact 
Naar het effect van lotgenotencontact is weinig onderzoek verricht. In een vergelijkende studie (Printz-
Feddersen1, 1990) werd geen verschil gevonden in zorglast en stemming tussen partners die een CVA-
patiëntenvereniging bezochten en een vergelijkbare groep partners. Het contrast tussen de groepen was 
echter gering. Ook in de studie van Mulders2 (1989), waarin partners die deelnamen aan CVA-
verenigingsavonden werden vergeleken met een controle groep, werden geen verschillen gevonden in 
activiteiten en sociale contacten. De subjectieve evaluatie viel wel positief uit. 90% van de partners vond 
de investering de moeite waard en 60% gaf aan steun te hebben ervaren van de anderen. Stewart3 (1998) 
onderzocht het effect van lotgenotencontact voor naasten in een pilotstudie waarbij een ervaren naaste 
het gezin met de CVA-patiënt regelmatig bezocht. Alle twintig onderzochte partners gaven aan emotionele 
steun te ervaren van deze lotgenoot. Er werden geen meetinstrumenten afgenomen. 
  
Respijtzorg 
Respijtzorg is tijdelijke volledige overname van zorg om de mantelzorger te ontlasten, om zo de 
mantelzorger ruimte te geven voor vrije tijd en maatschappelijke participatie. Studies naar respijtzorg laten 
positieve effecten - op onder andere stemming - zien bij naasten bij verschillende diagnosen (Cardoc-
Davies4, 1995; Knight5, 1993). Respijtzorg werd bij CVA-patiënten nog niet onderzocht. In Nederland kun 
je voor partners van CVA-patiënten bij respijtzorg denken aan dagopvang van de getroffene in 
verpleeghuis of verzorgingshuis (Respijtzorg in NL, Expertise centrum voor Informele Zorg6, 2003). Ook 
zijn er vrijwilligersorganisaties die thuis enkele uren 'oppassen' zodat de partner even de handen vrij heeft 
(vrijwillige thuiszorg, mantelzorgsteunpunten, Rode Kruis). 
 
Groepscursussen 
Van den Heuvel7,8 (2000, 2002) onderzocht het effect van een groepscursus voor naasten van CVA-
getroffenen, gericht op het vergroten van vertrouwen in de eigen kennis en het aanleren van een actieve 
copingstijl, in vergelijking tot het effect van een vergelijkbare individuele cursus, met een controlegroep 
zonder begeleiding. Er waren significante verschillen in het voordeel van de experimentele groep 
(groepscursus en individuele begeleiding) ten opzichte van de controlegroep. Dit is terug te vinden in 
paragraaf 2.4 Interventies gericht op verbetering van het functioneren van partners. De verschillen tussen 
de individuele en de groepsbegeleiding werden ook bestudeerd. Een deel van de verschillen zullen 
gerelateerd zijn aan het lotgenotencontact en het groepsproces. Partners die begeleid werden in een 
groepscursus ervoeren meer emotionele steun dan de partners die individueel begeleid werden. Partners 
voelden zich meer gesteund in het vragen om hulp en het nemen van tijd voor zichzelf. Er waren geen 
verschillen in welbevinden, zorglast, vertrouwen in kennis en copingstijl. De groepsvariant is in 2003 door 
Schure9 uitgeschreven in een artikel. In de studie van Van den Heuvel werd ook gekeken waarom mensen 
wel of niet meedoen met een partnergroep. Deelname bleek vooral plaats te vinden als de partners waren 
geïnformeerd of gemotiveerd door (medische) professionals. 
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Patiëntenverenigingen 
Het percentage CVA-patiënten en naasten dat lid wordt van een patiëntenvereniging is in Nederland heel 
gering. De Nederlandse CVA-patiëntenvereniging Samen Verder heeft ca. 3250 leden, Cerebraal heeft 
ca. 2000 leden en de Afasie Vereniging Nederland (AVN) heeft 3870 leden (begin 2003). Uit het 
onderzoek van Schure10 (1992) bleek na 6 maanden dat 2% van de partners hulp had ontvangen van  
Samen Verder, 2% van de AVN, 10% van de ouderenbond, 9% van een buurtcentrum, 9% van de 
Stichting Welzijn Ouderen en 9% van de Zonnebloem. De onderzoekspopulatie was gemiddeld 72 jaar en 
wonend in het noorden van Nederland. Aan de deelnemers van het FuPro-mantelzorgonderzoek (2002)  
werden dezelfde vragen gesteld over hulp van patiënten verenigingen en vrijwilligers organisaties. De 
populatie van dit onderzoek is jonger, de getroffenen hebben allemaal klinisch in een revalidatiecentrum 
gerevalideerd, en wonen verspreid over Nederland. De volgende percentages ontvangen hulp werden 
gerapporteerd 2 maanden na ontslag. (Tussen haakjes wordt het percentage ontvangen hulp na 1 jaar 
vermeld.) Samen Verder 5% (7%), AVN 6% (7%), ouderenbond 1% (1%), buurtcentrum 1% (3%), 
Stichting Welzijn Ouderen 2% (2%), Zonnebloem 4% (3%). De FuPro-mantelzorg-populatie maakt meer 
gebruik van de patiëntenverenigingen en minder van de andere vrijwilligersorganisaties. 
 
De patiëntenvereniging Samen Verder heeft in 2002 een doelgroepenonderzoek verricht onder leden, ex-
leden en niet leden (Vonkeman11, 2002). De centrale vraag was: ‘Wie en wat leidt ertoe dat iemand lid 
wordt en blijft van Samen Verder?’. Uit eerder onderzoek, uitgevoerd door de overheid, was al naar voren 
gekomen dat behoefte aan informatie en de mate van acceptatie van de ziekte een rol spelen bij het lid 
worden van een patiëntenvereniging. Er werd een ruim aantal vragenlijsten verstuurd; echter een groot 
percentage werd niet teruggestuurd en een deel bevatte te veel ‘missings’ (niet ingevulde antwoorden) 
waardoor het niet verwerkt kon worden. Het bleek dat de leden van Samen Verder jonger waren dan de 
doorsnee CVA-getroffene, en de leden hadden een meer taakgerichte ofwel probleemoplossende manier 
om 'er mee om te gaan'. Ook hadden leden een grotere behoefte aan sociale en/of emotionele steun dan 
niet-leden.In veel gevallen was het de revalidatiearts (35%) die de getroffene en de partner voor het eerst 
op het bestaan van Samen Verder wees. Ook werd een groot deel van de getroffenen en partners via het 
informele circuit (folders, affiches, familieleden, kennissen) attent gemaakt op het bestaan van de 
vereniging (52%). Partners van leden waren in het algemeen nog positiever over de activiteiten van de 
vereniging dan de getroffenen zelf, die ook al positief waren. Met name de ontmoetingsbijeenkomsten en 
partnercursussen scoorden hoog.  
 
 
Conclusies uit de literatuur 
 
Lotgenotencontact heeft tot nu toe geen bewezen effect op stemming en zorglast van de mantelzorger, 
maar de mantelzorgers ervaren wel nadrukkelijk meer emotionele steun door lotgenotencontact. 
Respijtzorg aangeboden bij verscheidene ziektebeelden lijkt effectief op uitkomstmaten zoals stemming 
en zorglast, maar is bij mantelzorgers van CVA-getroffenen nog niet onderzocht. Er wordt nog weinig 
gebruik gemaakt van patiëntenverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties in het eerste jaar na de 
beroerte. Uit het doelgroepenonderzoek van Samen Verder bleek dat met name de jongere en de 
getroffenen met een taakgerichte, probleemoplossende houding lid werden van de vereniging. De 
meerderheid van de onderzochte niet-leden gaf aan niet op de hoogte te zijn van het bestaan van de 
vereniging. Soms horen zij laat van het bestaan van een patiëntenvereniging.In een vroeger stadium, 
binnen een jaar, zijn getroffenen en partners eerder geneigd lid te worden.  
 
 
Nieuwe richtlijn (niveau 3)  
Er zijn aanwijzingen dat partners die behoefte hebben aan extra ondersteuning het advies moeten krijgen 
om deel te nemen aan partnercursussen, in de revalidatiefase en in de chronische fase, omdat partners 
die aan dergelijke cursussen deelnemen zich meer gesteund voelen en tevredener zijn over hun 
begeleiding. 
 
 
Nieuwe aanbeveling (niveau 4)  
De werkgroep is van mening dat getroffenen en familie expliciet moeten worden geïnformeerd over het 
bestaan en de functie van patiëntenverenigingen (in de revalidatiefase en in de chronische fase). Ook 
moeten zij folders ontvangen van de Nederlandse CVA-patiëntenvereniging Samen Verder, vereniging 
Cerebraal, de Afasie Vereniging Nederland en de NebasNsg. De informatie moet al in de revalidatiefase 
worden gegeven, maar ook herhaald worden in een later stadium. 
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Nieuwe richtlijn (niveau 3)  
Er zijn aanwijzingen dat het revalidatieteam de partners persoonlijk moet uitnodigen voor deelname aan 
een partnercursus, omdat partners eerder gemotiveerd zijn om deel te nemen als zij door een professional 
worden uitgenodigd. 
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2.12 Jonge kinderen∗ 
  
  
Aanbeveling 168 (niveau 4) 
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat het aanbeveling verdient om in een serie gespreksgroepen in ieder geval 
een keer een bijeenkomst voor kinderen van CVA-patiënten te organiseren. 
 
 
Samenvatting uit de literatuur 
 
Kinderen die opgroeien met een chronisch zieke ouder lopen kans in hun ontwikkeling te worden 
gestoord. Als gevolg van de situatie vervullen deze kinderen diverse taken die volgens onze huidige 
maatstaven niet altijd passen bij hun leeftijd en ontwikkeling. Dit zijn bijvoorbeeld huishoudelijke taken, 
oppastaken, verzorgende taken (helpen bij het douchen, naar het toilet gaan, medicijnen toedienen), het 
geven van emotionele steun (troosten, afleiding verzorgen, luisterend oor bieden) en het dragen van 
verantwoordelijkheden. Daarnaast kan de problematiek van de ouders de opvoeding verstoren. In 1994 
wordt door Jenkins1 in het British Medical Journal aandacht gevraagd voor kinderen van zieke ouders. 
Voor zover bekend bestaan er buiten het FuPro-onderzoek 'Mantelzorg, partners en kinderen van CVA-
patiënten' geen aparte studies naar kinderen of jonge mantelzorgers van CVA-patiënten. Teasell2 (2000) 
bestudeerde de sociale activiteiten van CVA-getroffenen jonger dan 50 jaar. Hij concludeerde dat bij de 
revalidatie van deze getroffenen rekening moet worden gehouden met huwelijksproblemen, 
opvoedingsverantwoordelijkheden en terugkeer naar werk. Daarnaast concludeerde hij: 'The long-term 
impact of a stroke on the young children has yet to be studied’. In 2001 verscheen een casereport over 
een elfjarig meisje waarvan de vader een beroerte kreeg met als gevolg een ernstige afasie. In dit artikel3 
(Harlow) wordt vanuit het gezin beschreven hoe moeilijk het was om hulp te krijgen voor het meisje. 
Kinderen van CVA-getroffenen maken wel deel uit van diverse onderzoeken naar zogenaamde young 
carers (in Nederland jonge mantelzorgers genoemd), zoals de diverse onderzoeken van de Britse 
universitaire onderzoeksgroep Young Carers Research Group4,5,6 (1995, 2003).  
 
Uit deze onderzoeken blijkt dat kinderen met chronisch zieke ouders - waaronder ook ouders met 
psychische problematiek - op verschillende manieren zwaar belast kunnen worden (Lützen7, 2000). 
 

• Praktisch: extra taken vragen tijd, inspanning en vaardigheden van de kinderen, waardoor zij 
minder tijd overhouden voor hun eigen bezigheden, vaker moe zijn of hun krachten te boven 
gaan. 

 
• Psychisch: chronische ziekte van een ouder kan gevoelens als angst, verdriet, onmacht en 

boosheid oproepen. Als een ouder getroffen wordt door een beroerte lijkt het soms alsof de 
kinderen opeens met een wildvreemde te maken hebben; dit kan pijnlijk en verwarrend zijn. 

 
• Fysiek: te lange of te intensieve geestelijke en lichamelijke belasting kan leiden tot fysieke 

klachten als rug- en gewrichtsklachten of spanningsklachten als hoofd- en buikpijn en zelfs 
burnoutverschijnselen. 

 
• Relationeel: de relaties in het gezin veranderen en kunnen onder grote druk komen te staan. 
 
• Sociaal: als gevolg van de thuissituatie kunnen de contacten met leeftijdgenootjes veranderen, 

bijvoorbeeld omdat er minder tijd is om met leeftijdgenootjes op te trekken en kinderen van CVA-
getroffenen een ander referentiekader ontwikkelen. De kans is sterk aanwezig dat op den duur 
het hele gezin in een sociaal isolement komt.  

 
Kinderen die onder de thuissituatie (dreigen te) lijden vertonen bijvoorbeeld tekenen van vermoeidheid, 
concentratieproblemen en psychosociale klachten, zoals eet- en slaapstoornissen en vluchtgedrag 
(bijvoorbeeld gebruik van verdovende middelen of alcohol). Sommige kinderen trekken zich terug en  

                                                   
∗ Dit hoofdstuk werd mede geschreven door mw.drs. L. Tielen, Ginkgo zorgprojecten, Utrecht  
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isoleren zich van leeftijdgenoten, terwijl anderen juist externaliserend gedrag vertonen, zoals agressief 
gedrag. Van kinderen die zijn opgegroeid met een langdurig zieke ouder is bekend dat zij een verhoogd 
risico lopen om ernstige psychische of psychiatrische problemen te ontwikkelen8 (Tielen 2003).  
 
Verschillende groepen kinderen lopen meer kans in hun ontwikkeling gestoord te raken. Dit zijn met name 
kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud, kinderen die opgroeien in een eenoudergezin, dochters van een 
zieke moeder, kinderen uit gezinnen met een dalend gezinsinkomen en kinderen van migranten met een 
taalprobleem en religieuze of culturele bezwaren tegen het gebruik van voorzieningen. Als beschermende 
factoren tegen dreigende overbelasting kunnen worden genoemd: een goede ouder-kindrelatie of een 
goede band met ten minste één van de ouders, sociale steun binnen en buiten het gezin, aanwezigheid 
van professionele steun en een heldere kijk van kinderen op zichzelf en op de gezinssituatie8 (Tielen 
2003). 
 
Kinderen die opgroeien onder moeilijke gezinsomstandigheden vragen zelden uit zichzelf steun of hulp. 
Eerder doen ze voorkomen alsof ze geen hulp nodig hebben; immers, zij zijn toch niet ziek? Daarbij komt 
dat ze de (gezonde) ouder niet willen belasten met hun vragen en zorgen en zich daardoor vaak flink 
houden en geen aandacht voor zichzelf opeisen. Loyaliteitsgevoelens, schuld- en schaamtegevoelens 
kunnen er tevens toe bijdragen dat jongeren niet geneigd zijn hulp te vragen. 
 
Uit (retrospectief) onderzoek (B. Lützen9, 2002; Te Lintel Hekkert10, 2003) blijkt dat jongeren met 
chronisch zieke ouders de volgende behoefte hebben aan (één of meer vormen van) steun en hulp: 

• erkenning en herkenning van hun situatie: ze willen gezien en gehoord worden; 
• informatie over de ziekte en de omgang met de zieke; 
• betrokken worden in de zorg: overleg over de (extra) taken en verantwoordelijkheden en de 

organisatie van een en ander rond de ziekte en zieke; 
• praktische steun: overname van taken en verantwoordelijkheden die zij als te belastend ervaren 

en hulp bij het aanleren van vaardigheden (als het tillen van de zieke en communicatie met de 
zieke); 

• regelmatig gesprekken met beroepskrachten/professionals; 
• faciliteiten op school (bijvoorbeeld huiswerkhulp, afspraken over verlof en proefwerken/examens); 
• lotgenotencontact: contact met andere jongeren in vergelijkbare situaties, bijvoorbeeld contact via 

e-mail, chatten en groepsbijeenkomsten. 
 
Welke begeleiding er vanuit het revalidatieteam wordt gegeven is nog nauwelijks onderzocht. In 1998 
deed Coster11 een pilotstudie vanuit de revalidatie naar de behoeften aangaande begeleiding van 
kinderen met een ouder met MS. Zij interviewde vijftien kinderen met een gemiddelde leeftijd van 14 jaar. 
De kinderen gaven aan dat zij geheel niet bij de revalidatie of het ziektebeeld van de ouder betrokken 
werden en dat ze behoefte hadden aan goede informatie en begeleiding.  
  
Kelley12 (1997) bestudeerde de gevolgen van een ziekte op de ouderrol. Zij concludeerde dat er nog 
nauwelijks belangstelling is in de literatuur voor dit thema. Het revalidatieteam moet de getroffene zelf 
vertrouwen en waardering geven, zodat de getroffene kan deelnemen aan het gezinsleven en daarin 
gezonde kinderen kunnen opgroeien. In een recentere studie bij jonge getroffenen door een beroerte 
(Low13, 2003) wordt opnieuw melding gemaakt van het feit dat getroffenen behoefte hebben aan 
ondersteuning om hun ouderrol weer op te kunnen pakken.  
 
 
FuPro-mantelzorgonderzoek 
 
In het FuPro-mantelzorgonderzoek werden zeventig kinderen longitudinaal gevolgd. De helft waren 
meisjes en in de helft van de gevallen was de moeder de CVA-getroffene. Gemiddelde leeftijd was 14 jaar 
en een op de vijf kinderen ging nog naar de lagere school. Na 1 jaar bleken de kinderen niet somberder of 
ongezonder te zijn dan de totale groep Nederlandse kinderen. Er waren wel meer gedragsproblemen. 
Daarnaast zijn er sociale veranderingen. Een op de vier kinderen geeft aan slechtere schoolresultaten te 
hebben (blijven zitten, bijles, lagere rapporten), en eveneens een op de vier kinderen geeft aan minder of 
geen deelname meer te hebben aan sportclubs en 63% helpt de zieke ouder dagelijks (tabel 4). 
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Tabel 4 Hulp van jonge kinderen aan een ouder getroffen door CVA 
 
Activiteiten waarmee geholpen wordt Aantal kinderen (totaal 70) 
Kousen, schoenen aantrekken 14 
Nagels knippen 9 
Helpen in / uit de rolstoel 8 
Haren wassen 4 
Andere activiteiten (aankleden, spullen de trap op 
dragen, pc-gebruik, rollator aangeven, stoel 
aanschuiven, et cetera) 

 
35 
 

 
Van de ouders vond 36% dat zijn of haar kind goed begeleid was, 24% wist het niet en 40% vond dat het 
kind niet goed begeleid was. Iets meer dan een op de drie kinderen had gedurende een dag of een 
dagdeel meegelopen met de therapieën in het revalidatiecentrum. Ook had een op de drie kinderen 
gesproken met de maatschappelijk werker en met de revalidatiearts. De helft van de kinderen gaf aan dat 
zij iets over het ziektebeeld hadden gelezen.  
 
Ongeveer 60% van de ouders gaf aan dat zij zelf het kind hadden begeleid, 10% gaf aan dat ook de 
school hierbij geholpen had. Daarnaast was er een verscheidenheid aan andere hulpverleners: 
gezinszorg, GGZ, maatschappelijk werker in de eerste lijn, orthopedagoog, RIAGG, kerkjeugdwerk, 
psycholoog en huisarts. Slechts in 9% van de gevallen (6 kinderen) gaven de ouders aan dat de 
begeleiding had plaatsgevonden door het revalidatieteam. 
 
Eén jaar na de beroerte gaf 30% van de ouders aan zelf steun te krijgen van professionals (leerkrachten, 
huisarts, orthopedagoog, et cetera) bij de opvoeding van hun kinderen en 57% kreeg steun van familie, 
buren en vrienden.  
 
 
Conclusies uit de literatuur 
 
Een beroerte bij een van de ouders is van invloed op alle gezinsleden en dus ook op de kinderen. 
Kinderen kunnen diverse extra taken en verantwoordelijkheden op zich nemen, waardoor sommige 
kinderen overbelast raken. Maar ook als het kind geen extra taken verricht, is de gewijzigde gezinssituatie 
van invloed op de normale ontwikkeling en de manier van opgroeien. De gevolgen van de situatie kunnen 
zich uiten in bijvoorbeeld lichamelijke en psychische klachten, gedragsproblemen en lagere prestaties op 
school.  
 
Kinderen hebben behoefte aan steun: ze willen erkenning en herkenning, informatie over de ziekte, 
betrokken worden in de zorg, praktische hulp leren geven (waaronder aanleren van vaardigheden op 
gebied van de zelfverzorging), gesprekken met beroepskrachten, faciliteiten op school en 
lotgenotencontact. Ouders en andere familieleden spelen een belangrijke rol in de ondersteuning, evenals 
de school en beroepskrachten die de zieke ouder goed kennen. Ouders blijken zelf ook ondersteuning te 
willen krijgen bij het vervullen van de ouderrol en de opvoeding van de kinderen, zowel van professionals 
als ook van vrienden en familie. 
 
 
Nieuwe richtlijn (niveau 3)  
Er zijn aanwijzingen dat het bieden van ondersteuning aan kinderen van CVA-getroffenen een vast 
onderdeel dient te zijn van de behandeling in het revalidatiecentrum omdat kinderen en ouders daar 
behoefte aan hebben en omdat de veranderde sociale situatie in binnen het gezin een negatieve invloed 
kan hebben op de ontwikkeling en de manier van het opgroeien van de kinderen. Het doel van de 
ondersteuning is het leren leven met de gewijzigde gezinssituatie.  
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Nieuwe aanbeveling (niveau 4)  
De werkgroep is van mening dat het team volgens protocol en in overleg met de ouders aan de 
ondersteuning van kinderen van CVA-getroffenen dient te werken. In het protocol wordt vastgelegd wie 
wat doet, wanneer, op welke manier en met welke hulpmiddelen (boeken, brochures, folders en 
scholingsmateriaal).  
 
Zinvolle doelen van de ondersteuning aan kinderen van CVA-getroffenen 
*  Kinderen regelmatig actief uitnodigen om te vragen hoe het met hen zelf gaat ('Hoe is het nou met 

jou?') en welke behoefte aan steun zij hebben. 
*  Kinderen informeren over de ziekte en de omgang met de zieke, in overleg met de ouders en 

afgestemd op het leeftijds- en ontwikkelingsniveau van het kind en op de behoefte van het kind - 
op dat moment! - aan informatie. Aangezien de behoefte aan informatie in de loop der tijd 
verandert, dient informatie op verschillende momenten in de tijd aangeboden te worden. 

*  Kinderen specifieke vaardigheden aanleren in de omgang met de CVA-getroffen ouder 
(bijvoorbeeld communicatievaardigheden of hoe om te gaan met gedragsveranderingen) en 
specifieke technieken aanleren (zoals in en uit de auto helpen, rolstoel in en uit elkaar klappen). 
Dit kan onder meer door kinderen uit te nodigen bij diverse therapieën, zoals fysiotherapie. 

* Kinderen betrekken in het maken van afspraken over de zorg voor en rond de zieke ouder. 
*  Kinderen verwijzen voor verdere steun en hulp, in het bijzonder steun van lotgenoten. Contact 

met lotgenoten is bijvoorbeeld mogelijk tijdens speciale bijeenkomsten (georganiseerd door het 
revalidatiecentrum of door de Nederlandse CVA-patiëntenvereniging Samen Verder) of via 
speciale websites voor kinderen van chronisch zieke ouders. 

 
 

Nieuwe richtlijn (niveau 3)  
Er zijn aanwijzingen dat de CVA-getroffene en hun gezonde partner ondersteund moeten worden in de 
veranderde ouderrol. Dit dient een vast onderwerp te zijn in de individuele begeleiding van de partner. 
Daarnaast kan het een thema zijn van de groepsbijeenkomsten voor partners.  
 
Zinvolle doelen in de ondersteuning van de ouders bij hun veranderende ouderrol 
* Ouders voorlichten over de mogelijke invloed van de CVA-problematiek en de gewijzigde 

gezinssituatie op hun kinderen. 
* Ouders tips geven over de manier waarop zij hun kinderen tot steun kunnen zijn (bijvoorbeeld 

wijzen op het belang om leerkrachten of docenten in te lichten over de CVA-problematiek en de 
thuissituatie, uitdelen van de brochure Hoe steun ik mijn kind? Als kinderen opgroeien met een 
langdurig zieke ouder (NIZW 2002; aangeven welk voorlichtingsmateriaal er is voor kinderen). 

* Ouders wijzen op de mogelijkheid om met andere ouders ervaringen en tips uit te wisselen 
(bijvoorbeeld tijdens groepsbijeenkomsten voor partners). 
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2.13 Seksualiteit en intimiteit 
 
 
Aanbeveling 169 (niveau 4) 
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat tijdens het revalidatieproces en ter voorbereiding op de terugkeer in de 
maatschappij aandacht besteed moet worden aan seksualiteit, waarbij rekening wordt gehouden met de 
verwerkingsfase van de patiënt en partner en de mate waarin zij ervoor openstaan om dit onderwerp te 
bespreken. 
 
Aanbeveling 170 (niveau 4) 
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
De werkgroep is van mening dat vragen naar het seksueel functioneren na de beroerte een vast 
onderdeel dient te zijn van het medisch handelen. 
 
Richtlijn 26 (niveau 3) 
Uit 'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners', NHS, 2001 
Er zijn aanwijzingen dat het belangrijk is om op diagnostisch en therapeutisch terrein aandacht te 
schenken aan mogelijk aanwezige psychosociale problematiek bij partners, inclusief seksualiteit. 
 
 
Samenvatting uit de literatuur 
 
Er is een grote verscheidenheid aan factoren die storend zijn voor het seksueel functioneren na een 
beroerte, zowel fysiek als ook cognitief, emotioneel en gedragsmatig. Monga1 (1986) onderzocht het 
seksuele functioneren 1 jaar na de beroerte. Slechts 30% van de mannen en 31% van de vrouwen waren 
tevreden over hun seksuele leven in vergelijking tot 84% en 60% vóór de beroerte. Viitanen2 (1988) 
onderzocht een groep getroffenen 4 tot 6 jaar na de beroerte. Hier gaf 40% aan tevreden te zijn met het 
seksuele leven in vergelijking tot 81% in een referentiegroep. Een recent onderzoek (Carloson3, 2003) laat 
- naast een samenhang met motorische stoornissen - ook een relatie zien tussen cognitieve en 
emotionele stoornissen en (on)tevredenheid met het seksuele leven. Voor de partner zelf spelen er naast 
de factoren van de getroffene ook factoren mee die te maken hebben met het eigen functioneren. Naast 
sombere stemming, overbelasting en vermoeidheid speelt ook de rolverandering mee. Door de beroerte 
kan het contact van een liefdesrelatie veranderen in een relatie van verzorger en verzorgende. Het is 
moeilijk om van daaruit te switchen naar minnaarschap (Gianotten4, 2003). 
 
 
FuPro-mantelzorgonderzoek 
 
In het FuPro-mantelzorgonderzoek werd 1 jaar na de beroerte aan de getroffene gevraagd naar 
veranderingen in seksueel functioneren en aan de partner naar tevredenheid over het seksueel 
functioneren. De resultaten zijn goed te vergelijken met gegevens uit de literatuur. 53% van de totale 
groep getroffenen meldt een afname aan seksuele activiteit. Bij getroffenen die samenwonen met een 
partner is dit percentage 62% voor de mannen en 55% voor de vrouwen. De partners gaven slechts in 
33% van de gevallen aan tevreden te zijn met het seksuele leven. Ook de tevredenheid met het leven in 
het algemeen is overigens laag. Slechts 51% is tevreden met het leven in het algemeen. 
 
 
Enquête revalidatiecentra De Hoogstraat en de Trappenberg 
 
In 2002 vond er een enquête plaats onder honderdvijftien CVA-getroffenen (en tweeënzeventig partners) 
die opgenomen waren in de revalidatiecentra De Hoogstraat in Utrecht en de Trappenberg in Huizen. Er 
werd gevraagd of men vond dat tijdens de revalidatie vragen met betrekking tot seksualiteit aan de orde 
zouden moeten komen. 73% van de getroffenen en 59% van de partners beantwoordden deze vraag met 
ja. Bijna de helft van de getroffenen en partners vonden dat het revalidatieteam niet hun best had gedaan 
om het thema seksualiteit ter sprake te brengen5. 
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Conclusie uit de literatuur 
 
Seksuele problemen komen na een beroerte veel voor en hangen samen met een verscheidenheid aan 
factoren voor zowel getroffene als partner. Seksualiteit en intimiteit komt nog onvoldoende aan de orde in 
het revalidatieproces. 
 
 
Nieuwe richtlijn (niveau 3)  
Er zijn aanwijzingen dat het belangrijk is om aandacht te schenken aan seksualiteit en intimiteit omdat 
partners en getroffenen ontevreden zijn over het seksueel functioneren na een beroerte.  
 
 
Nieuwe aanbeveling (niveau 4)  
De werkgroep is van mening dat op verschillende momenten (rondom het weekendverlof, voor het 
definitieve ontslag en bij policontroles) door een van de teamleden met het paar moet worden gesproken 
over mogelijke veranderingen binnen de seksuele relatie en dat begeleiding altijd tot de mogelijkheden 
behoort. Binnen het team moet worden afgesproken wie seksualiteit bespreekbaar maakt. 
  
 
Nieuwe aanbeveling (niveau 4)  
De werkgroep is van mening dat seksualiteit en intimiteit onderwerp dient te zijn bij partnercursussen. 
Uitgelegd dient te worden dat het seksueel functioneren kan veranderen (onder andere vermindering van 
behoefte, ontremming) door een verscheidenheid aan factoren (zoals fysieke, cognitieve, emotionele, 
gedragsmatige en medicamenteuze).  
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2.14  Gevolgen voor sociaal en maatschappelijk functioneren van de partner 
 
 
Geen aanbeveling of richtlijn beschreven in 2001 
 
 
Samenvatting uit de literatuur 
 
Het verminderde sociaal functioneren van partners van getroffenen door een beroerte wordt in de 
literatuur meestal opgenomen als onderdeel van een zorglast-vragenlijst of een kwaliteit van leven-
vragenlijst.  
 
Anderson1 (1995) onderzocht mantelzorgers van CVA-getroffenen. Bijna alle mantelzorgers gaven aan dat 
hun psychische gesteldheid, het sociale leven en hun eigen vrije tijd negatief beïnvloed was door de 
beroerte van hun partner. 
 
Hop2 (1998) onderzocht CVA-getroffenen met een sub-arachnoidale bloeding 4 maanden na de 
hersenbloeding en hun partners. Zij nam zowel bij de getroffenen als bij de partners de SF-36 als ook de 
SIP af. Beide schalen worden gebruikt om kwaliteit van leven te beoordelen. Partners scoorden ‘slecht’ op 
de volgende items: sociale activiteiten, arbeid en vrije tijd. 
 
Schure3 (1995) stelde een vragenlijst samen over vrijetijdsbesteding (op visite gaan, boek lezen et cetera). 
In totaal verschilden de partners in haar onderzoek (een groep met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar) 
statistisch niet significant van een controle groep. Er waren wel verschillen tussen partners van CVA 
getroffenen en een controle groep in activiteiten waarbij mobiliteit werd verlangd, zoals op bezoek gaan, 
uitstapjes maken, winkelen en op vakantie gaan. 
 
Forsberg-Wärleby4 (2003) onderzocht zesenzestig partners (gemiddelde leeftijd 57 jaar) met een kwaliteit 
van leven-vragenlijst en vergeleek dit met een normpopulatie (Zweden). Tevredenheid met het leven in 
het algemeen, met vrije tijd besteding, met de arbeidssituatie en met het contact met vrienden, als ook 
tevredenheid met eigen relatie en met het seksuele leven, was verminderd vergeleken met een 
normgroep. De tevredenheid was afgenomen als de score vergeleken zou worden met de score van voor 
het CVA. De tevredenheid met het leven nam niet toe tussen 4 en 12 maanden na de beroerte. 
 
Periard5 (1993) nam bij twintig partners (gemiddeld 66,5 jaar) diepte-interviews af. 65% van de partners 
gaf veranderingen aan in eigen vrijetijdsbesteding en 60% gaf aan dat de huishoudelijke activiteiten waren 
toegenomen. Er werd geconcludeerd dat zorglast meer samenhangt met verandering in rolpatronen 
(sociale activiteiten) dan met het daadwerkelijk uitvoeren van zorgtaken. 
 
Thommessen6 (2002) onderzocht hoe het partners van CVA-getroffenen verging. De gemiddelde leeftijd 
van de partners was 78 jaar. Huishoudelijke activiteiten namen in 50% van de gevallen toe en bij 53% was 
het op vakantie gaan moeilijker of onmogelijk geworden. 
 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau7 becijferde dat 17% van de mantelzorgers (alle diagnoses) onder de 
65 jaar inkomen inlevert. Twee van de drie mantelzorgers maken extra kosten bij het verlenen van de 
zorg. 7% van de mantelzorgers komt in financiële problemen. Van Exel et al8,9 (2003) vonden dat een op 
de vier mantelzorgers de zorgtaak combineert met (on)betaald werk en dat 10 tot 20% van deze 
mantelzorgers veel spanning tussen deze activiteiten ervaart. Dit betreft vooral kostwinners en mensen 
die fulltime of als zelfstandige werken. Van de mantelzorgers is 6% zelfs gestopt met werken om zorg te 
kunnen (blijven) verlenen.  
 
 
FuPro-mantelzorgonderzoek 
 
Via deelvragen uit de zorglast-vragenlijsten (Caregiver Strain Index) en uit een activiteiten-vragenlijst 
(Utrechtse Activiteiten Lijst) kan bekeken worden hoe het sociale leven verandert. 40% van de partners 
zegt ja op de stelling 'Ik heb mijn werk/baan moeten aanpassen aan de situatie'. 22% van de partners zegt 
ja op de stelling 'Wij leven onder financiële druk'. 23% geeft aan het helemaal eens te zijn met de stelling 
'Mijn sociale leven is achteruit gegaan door de zorg voor mijn partner'. 
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Gemiddeld besteedden de partners vóór de beroerte 1,6 uur per week aan sport. Na 1 jaar was dat 1,1 
uur. Voor hobby’s in verenigingsverband ging de besteding van 1,2 uur naar 0,8 uur per week. Ook het 
aantal uren besteed aan andere vrijetijdsbesteding (lezen, wandelen) nam af van 7,1 uur in de week vóór 
de beroerte naar 6,7 uur. Deze verschillen zijn allemaal significant. 
 
 
Respijtzorg 
 
Respijtzorg is tijdelijke volledige overname van zorg om de mantelzorger te ontlasten, om zo de 
mantelzorger ruimte te geven voor vrije tijd en maatschappelijke participatie. Studies naar respijtzorg laten 
positieve effecten - op onder andere stemming - zien bij naasten bij verschillende diagnoses (Cardoc-
Davies4, 1995; Knight5, 1993). Respijtzorg werd bij CVA-getroffenen nog niet onderzocht. In Nederland 
kun je voor partners van CVA-getroffenen bij respijtzorg denken aan dagopvang van de getroffene in 
verpleeghuis of verzorgingshuis (Respijtzorg in NL, Expertise centrum voor Informele Zorg6, 2003). Ook 
zijn er vrijwilligersorganisaties die thuis enkele uren 'oppassen' zodat de partner even de handen vrij heeft 
(vrijwillige thuiszorg, mantelzorgsteunpunten, Rode Kruis). 
 
 
Conclusies uit de literatuur 
 
Het sociaal functioneren (werk, vrije tijdsbesteding, vakantie, sociale contacten) neemt af, niet alleen van 
de CVA-getroffene maar ook van de partner. 
 
 
Nieuwe aanbeveling (niveau 4)  
De werkgroep is van mening dat respijtzorg kan worden aangevraagd om een goed evenwicht thuis te 
behouden en om de partner ruimte te geven een maatschappelijke rol te kunnen vervullen. 
Respijtzorgvoorzieningen zijn organisatorische verbanden met als expliciet doel om mantelzorgers tijdelijk 
vrijaf van zorg te bieden. Voorbeelden: dagbehandeling en intermitterende opname in een verpleeghuis, 
dagopvang in verpleeghuis of verzorgingshuis, activiteitencentra, (afasie-)soos, vakantieopvang en 
lotgenotenbijeenkomsten.  
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Bijlage I   
 
Richtlijnen en aanbevelingen van de Nederlandse Hartstichting  
 
over mantelzorgers, kinderen en het gezin 
 
 
Uit: 
'Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners' 
Nederlandse Hartstichting, 2001 
Commissie CVA-revalidatie 
Redactie: mw. dr. C.M. van Heugten 
 
 
 
Aanbeveling 9 (niveau 4)  
De werkgroep is van mening dat bij het opstellen van het revalidatieplan men zoveel mogelijk rekening 
dient te houden met het natuurlijke herstel van functionaliteit en zoveel mogelijk aan moet sluiten bij de 
wensen en behoeften van de patiënt en naastbetrokkenen. 
 
Aanbeveling 21 (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat voor ontslag naar huis al tijdens de klinische fase een uitgebreide 
beoordeling moet plaatsvinden van de functionele toestand van de patiënt, de voorgestelde 
leefomstandigheden, de geschiktheid van de zorg en de opvang door familie en anderen, de financiële 
mogelijkheden en de beschikbaarheid van sociale en maatschappelijke ondersteuning. 
 
Aanbeveling 22 (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat in alle fasen van het revalidatieproces eerlijk en open met de patiënt en 
diens familie moet worden gecommuniceerd. De mate van eerlijkheid en openheid, maar ook de wijzen en 
het moment van informatieverschaffing, worden afgestemd op de draagkracht van de patiënt en diens 
familie. 
 
Aanbeveling 23 (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat de patiënt en diens familie zo veel mogelijk actief worden betrokken bij 
het revalidatie proces, afhankelijk van de draagkracht van de betrokkenen. 
 
Richtlijn 25 (niveau 2) 
Gestructureerde huisbezoeken na ontslag naar huis zouden moeten plaatsvinden, omdat het aannemelijk 
is dat deze een gunstig effect hebben op de tevredenheid van patiënt en partner over de geleverde zorg 
en hun psychosociaal functioneren en op de kennis van de partner over het ziektebeeld. 
 
Richtlijn 26 (niveau 3) 
Er zijn aanwijzingen dat het belangrijk is om op diagnostisch en therapeutisch terrein aandacht te 
schenken aan mogelijk aanwezige psychosociale problematiek bij partners, inclusief seksualiteit. 
 
Aanbeveling 28 (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat groepsvoorlichting en waar nodig individuele voorlichting aan 
naastbetrokkene een belangrijk onderdeel moet zijn van het revalidatieaanbod. Deze voorlichting kan het 
inzicht in de beperkingen en mogelijkheden vergroten en stimuleert ook het lotgenotencontact. 
 
Aanbeveling 30 (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat patiënten en familie expliciet moeten worden geïnformeerd over het 
bestaan en de functie van patiënten verenigingen, en/of folders ontvangen van Samen Verder, Cerebraal, 
de Afasie Vereniging Nederland en de NEBAS. 
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Aanbeveling 45 (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat indien de patiënt na de ziekenhuisopname direct naar huis ontslagen 
wordt, tijdens de gebruikelijke controleafspraak naast de strikt medische aspecten, op gestructureerde 
wijze aandacht dient te worden besteed aan het cognitief, emotioneel en gedragsmatig functioneren thuis. 
Hierbij worden altijd de naasten van de patiënt betrokken middels hetero-anamnese. 
 
Richtlijn 52 (niveau 2) 
Het is aannemelijk dat zorgverleners alert dienen te zijn op de mogelijke negatieve consequenties van het 
verlenen van mantelzorg op het functioneren in het gezin en op de gezondheid van de mantelzorger zelf. 
Zorgverleners dienen met de patiënt en hun mantelzorgers samen te werken om negatieve consequenties 
te voorkomen, het oplossen van problemen te promoten en reïntegratie van de patiënt in gewaardeerde 
gezinsrollen en sociale rollen te faciliteren. 
 
Aanbeveling 136 (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat hetgeen de patiënt en zijn naasten geadviseerd krijgen en oefenen 
tijdens het contact met de verschillende (para)medici, waar nodig met hulp van de verpleging tijdens de 
dagelijkse persoonlijke verzorging wordt toegepast, zodat de patiënt en zijn naasten het zich eigen maken 
en integreren in het dagelijks leven. 
 
Aanbeveling 154 (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat het hebben van zinvolle dagbesteding goed is voor het zelfbeeld en het 
zelfrespect van de patiënt. Het ontbreken van een zinvolle dagbesteding leidt vaak ook tot overbelasting 
van de partner. 
 
Aanbeveling 163 (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat bij de diagnostische procedure die bij de start van de revalidatie wordt 
uitgevoerd, een inventarisatie gemaakt moet worden van de mogelijkheden en beperkingen van de 
centrale verzorger en andere familieleden en van de woon- en leefomgeving. Bij voorkeur wordt hiervoor 
een gestandaardiseerde vragenlijst gebruikt.  
 
Aanbeveling 164 (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat bij de voorbereiding op ontslag de mogelijkheden en beperkingen van de 
familie een belangrijke rol spelen. Alle beslissingen rond het ontslag en de ontslagbestemming worden 
gezamenlijk besproken met de patiënt, diens familie en het revalidatieteam. 
 
Aanbeveling 165 (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat voorlichting aan familie en naasten, vooral over onzichtbare gevolgen, 
structureel gegeven moet worden.  
 
Aanbeveling 166 (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat in alle fasen na een beroerte bij voorlichting en begeleiding expliciet 
aandacht moet worden geschonken aan de positie en belasting van partner en kinderen. Dit wordt 
protocollair vastgelegd en is onderdeel van de verslaglegging. De brochure 'Een beroerte en dan ‘ van de 
Nederlandse Hartstichting wordt aan de familie uitgereikt.  
 
Aanbeveling 167 (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat partners die behoefte hebben aan extra ondersteuning het advies 
moeten krijgen om deel te nemen aan partnercursussen. De organisatie hiervan verschilt per regio.  
 
Aanbeveling 168 (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat het aanbeveling verdient om in een serie gespreksgroepen in ieder geval 
een keer een bijeenkomst voor kinderen van CVA-patiënten te organiseren. 
 
Aanbeveling 169 (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat tijdens het revalidatieproces en ter voorbereiding op de terugkeer in de 
maatschappij aandacht besteed moet worden aan seksualiteit waarbij rekening gehouden moet worden 
met de verwerkingsfase van patiënt en partner en de mate waarin zij ervoor openstaan om dit onderwerp 
te bespreken. 
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Bijlage II   
 
Geïnterviewde mantelzorgonderzoekers 
 
 
 
 
 
Dr. H. Boter, senior onderzoeker, divisie Hersenen, UMC Utrecht. 
 
Onderzoek naar de meerwaarde van huisbezoeken bij CVA-patiënten en hun partners na ontslag uit het 
ziekenhuis. Proefschrift Effectiveness of outreach stroke care (2003). 
 
 
 
Drs. J. van Exel, gezondheidseconoom, verbonden aan het Institute for Medical Technology Assessment 
(iMTA) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). 
 
Onderzoek naar informele zorg in Nederland en naar de zorglast van partners van CVA-patiënten (2003). 
 
 
 
Dr. L. van den Heuvel, gezondheidswetenschapper, voorheen werkzaam bij iRv (proefschrift), nu 
werkzaam bij provincie Zuid Holland. 
 
Proefschrift Supporting Caregivers of Stroke patients. An intervention study (2002). 
 
 
 
Drs. M. van der Smagt-Duijnstee, verpleegkundig onderzoeker.  
 
Onderzoek bij partners van CVA-patiënten naar ervaringen en behoefte aan informatie en begeleiding.  
Twee artikelen gepubliceerd in 2000 en 2001 (J of Advanced Nursing, Scand J Caring Science). 
 
 
 
Dr. W. Scholte op Reimer, verplegingswetenschapper, verbonden aan het Institute for Medical 
Technology Assessment (iMTA) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). 
 
Proefschrift Long-term care after stroke. Studies on care utilisation, quality of care and burden of 
caregiving (1999). 
 
 
 
Dr. M. van Vliet, verpleegkundig onderzoeker, Lectoraat Zorg voor Chronisch Zieken, Faculteit 
Gezondheidszorg, Hogeschool van Utrecht.  
 
Onderzoek naar familiezorg in verpleeg- en verzorgingshuizen (2002). 
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Bijlage III   
 
Meet- en screeningsinstrumenten  
(zorglast en taken, draagkracht, depressie en cognitie) 
 
 
 
 
In deze bijlage zijn de volgende vragenlijsten opgenomen. 
 
 
 

III.1 Caregiver Strain Index (CSI) 
 

III.2 Caregiver Reaction Assessment (CRA) 
 

III.3 Goldberg Depressie Schaal (GDS) 
 

III.4 Zorgtakenlijst en zorgbehoeftelijst  
 

III.5 COOP/WONCA - vragenformulier 
o Lichamelijke fitheid 
o Gemoedstoestand 
o Dagelijkse bezigheden 
o Algemene gezondheid 

 
III.6 Cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van het CVA,  

signaleringslijst voor zorgverleners 
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Caregiver Strain Index (CSI) 

 
 
Ik noem een aantal dingen op die voor kunnen komen bij mensen in een zelfde soort situatie als die van u. 
Wilt u me telkens zeggen of het volgende op u van toepassing is? 
 
 
 
      
                nee ja 
 
1. Mijn nachtrust is verstoord.           
 
2. Hem of haar helpen kost me nogal wat moeite en tijd.       
 
3. Ik vind het lichamelijk zwaar.          
 
4. Het beperkt me in andere dingen die ik wil doen.        
 
5. Wij hebben onze dagelijkse manier van doen moeten aanpassen.       
 
6. Wij hebben onze plannen moeten wijzigen.         
 
7. Er zijn ook andere zaken waaraan ik mijn tijd moet besteden.      
 
8. Emotioneel gedragen we ons anders ten opzichte van elkaar.      
 
9. Het gedrag van mijn man/vrouw maakt me soms van streek.       
 
10. Het is pijnlijk te moeten zien dat hij/zij een ander persoon is geworden.     
 
11. Ik heb mijn werk/baan moeten aanpassen aan de situatie.       
 
12. Ik word geheel door deze situatie in beslag genomen.       
 
13. We leven onder financiële druk.          
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Caregiver Reaction Assessment (CRA) 
 

Wij willen proberen te begrijpen hoe u het geven van zorg aan uw partner ervaart en hoe dit invloed heeft 

op uw dagelijkse leven. 

Hieronder worden u een aantal uitspraken voorgelegd. Wij willen graag weten of u zich kunt vinden in 

deze uitspraken. Het gaat daarbij om de afgelopen week. 

Wilt u steeds één antwoord aankruisen. 

 

1. Veel van mijn activiteiten zijn gericht op de zorg voor mijn partner  

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

2. Ik ben gezond genoeg om voor mijn partner te kunnen zorgen 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

3. Met het hele gezin zorgen we voor mijn partner  

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

4. Zorgen voor mijn partner is belangrijk voor mij 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

5. Zorgen voor mijn partner kost al mijn energie 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 
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6. Ik zorg graag voor mijn partner  

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

7. Ik moet dikwijls mijn werk of bezigheden onderbreken om voor mijn partner te zorgen 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

8. Mijn gezondheid is erop achteruit gegaan sinds ik voor mijn partner zorg 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

9. Ik heb het gevoel dat mijn familie mij links laat liggen sinds ik voor mijn partner zorg 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

10. Zorgen voor mijn partner geeft me een goed gevoel  

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

11. Het is heel moeilijk hulp van andere gezinsleden te krijgen bij het zorgen voor mijn partner 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 
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12. Ik beschouw het als een voorrecht om voor mijn partner te zorgen 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

13. Anderen laten de zorg voor mijn partner geheel op mij neerkomen 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

14. Sinds ik voor mijn partner zorg heb ik een aantal dingen moeten schrappen 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

15. Ik heb er de pest over in dat ik voor mijn partner moet zorgen 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

16. Door de voortdurende onderbrekingen is het moeilijk om tijd vrij te maken voor ontspanning 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

17. Mijn familie heeft de zorg voor mijn partner aan mij alleen overgelaten 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 
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18. Sinds ik voor mijn partner zorg, lijkt het alsof ik altijd moe ben 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

19. Ik wil graag voor mijn partner zorgen   

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

20. Sinds ik voor mijn partner zorg, ga ik minder bij familie/ vrienden op bezoek 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

21. Ik zal nooit in staat zijn voldoende zorg te geven om terug te doen wat mijn partner voor mij heeft gedaan 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

22. De financiële middelen zijn toereikend 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 

 

23. Het is moeilijk om de zorg voor mijn partner te betalen 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 
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24. Het zorgen voor mijn partner betekent een financiële belasting 

 

 heel erg mee oneens 

 mee oneens 

 mee eens noch oneens 

 mee eens 

 heel erg mee eens 
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Goldberg Depressie Schaal (GDS) 
 
 
 
 
 
 
 
                ja nee 
 
1. Bent u de laatste tijd futloos geweest?         
 
2. Hebt u de laatste tijd minder belangstelling voor dingen?       
 
3. Hebt u de laatste tijd het vertrouwen in uzelf verloren?       
 
4. Hebt u de laatste tijd de hoop verloren?         
 
 
 
Als ten minste een vraag met 'ja" wordt beantwoord, ga dan verder: 
 
5. Hebt u de laatste tijd moeite met concentreren?        
 
6. Bent u de laatste tijd afgevallen (t.g.v. slechte eetlust)?       
  
7. Wordt u de laatste tijd 's morgens te vroeg wakker?        
 
8. Hebt u de laatste tijd het gevoel dat u trager bent?        
 
9. Lijkt het er de laatste tijd op dat u zich 's morgens slechter voelt?      
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Zorgtakenlijst en zorgbehoeftelijst 
 

 

Graag willen we weten welke zorgtaken u op dit moment verricht voor uw partner.  

Het gaat om taken die u op dit moment verricht vanwege de beroerte van uw partner en die u voorheen 

niet uitvoerde.  

Daarnaast willen we graag weten of u steun krijgt bij deze zorgtaak en of deze hulp voldoende is.  

Wilt u bij elke kolom een keuze maken. 

 

         

Hebt u hulp  Is deze hulp  

bij deze zorg? voldoende? 

      Ja Nee  Ja Nee Ja Nee 
1. Klaarmaken eten/drinken          

2. Schoonmaken van het huis          

3. Wassen, strijken en naaien          

4. Verzorgen, spelen met de kinderen         

5. Boodschappen doen           

6. Klussen onderhoud, tuin          

7. Hulp bij persoonlijke verzorging         

8. Hulp bij toiletbezoek           

9. Hulp bij verplaatsen in het huis         

10. Hulp bij eten/drinken          

11. Hulp bij verplaatsen buiten          

12. Hulp bij uitstapjes, familiebezoek         

13. Contacten gezondheidszorg          

14. Regelen hulpmiddelen e.d.           

15. Regelen financiën, verzekeringen         

16. Sociale ondersteuning           
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COOP/WONCA – vragenformulier 
Lichamelijke fitheid 
 
 
Vraag: Wat was gedurende de afgelopen weken de zwaarste inspanning die u minimaal twee 

minuten kon volhouden? 
 
 

 

Zeer zwaar, (bijv) rennen in hoog tempo  
 

Score 1 

 

 
 
Zwaar, (bijv) op een drafje lopen 
 
 

Score 2 

 

 
 
Matig, (bijv) in een flink tempo doorstappen 
 
 

Score 3 

 

 
 
Licht, (bijv) in matig tempo lopen  
 
 

Score 4 

 

 
 
Zeer licht, (bijv) in een langzaam tempo lopen 
of niet in staat te lopen 
 
 

Score 5 
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COOP/WONCA – vragenformulier      
Gemoedstoestand 
 
 
Vraag: Heeft u de afgelopen twee weken last gehad van emotionele problemen, zoals angst, 

depressiviteit of neerslachtigheid? 
 

 

 

Helemaal niet 

Score 1 

 

 

 

Een klein beetje 

Score 2 

 

 

 

Matig  

Score 3 

 

 

 

Nogal veel 

Score 4 

 

 

 

Zeer veel 

Score 5 
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COOP/WONCA – vragenformulier  
Dagelijkse bezigheden 
 
 
Vraag: Hoeveel moeite had u de afgelopen twee weken met uw dagelijkse bezigheden binnens- 

en buitenshuis als gevolg van lichamelijke of emotionele problemen? 
 

 
 
Helemaal geen moeite 
 
 

Score 1 

 

 

 

Een klein beetje moeite 

 

 

Score 2 

 

 

 

Enige moeite  

 

 

Score 3 

 

 

 

Veel moeite 

 

 

Score 4 

 

 

 

Zeer veel moeite 

 

 

Score 5 
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COOP/WONCA – vragenformulier       
Algemene gezondheid 
 
 
Vraag:  Hoe beoordeelt u uw algemene gezondheidstoestand gedurende de afgelopen twee weken? 
 
 
 
Uitstekend  

Score 1 

 
 
 
Heel goed 
 
 

Score 2 

 
 
 
Goed   
 
 

Score 3 

 
 
 
Matig 

Score 4 

 
 
 
Slecht  

Score 5 
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Cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van het CVA 

Signaleringslijst voor zorgverleners 

C. van Heugten1,2, S. Rasquin2, I. Winkens2, G. Beusmans2,3, F. Verhey2,3 

 
Instructies bij het gebruik van de signaleringslijst  
Uit onderzoek komt naar voren dat een groot aantal patiënten na een beroerte te maken krijgt 
met onduidelijke klachten of aangeven ‘dat het allemaal niet meer gaat’. Zaken die vroeger 
eenvoudig en logisch waren, lijken nu moeilijker geworden. De patiënt klaagt bijvoorbeeld dat 
contacten met anderen niet prettig verlopen of dat de gewone dagelijkse handelingen problemen 
opleveren. Dergelijke klachten kunnen ook door de partner of andere naasten naar voren 
worden gebracht: de patiënt is niet meer zoals vroeger, is snel boos of zit de hele dag stil in een 
hoekje. U kunt daarbij het gevoel krijgen dat er iets niet goed zit. De problemen in een 
gezinssituatie kunnen zich enorm opstapelen.  
 
Deze klachten kunnen samenhangen met het CVA. Gerichte vragen naar de aard en de ernst 
van deze klachten kunnen u een beter inzicht geven in de situatie. Deze signaleringslijst is 
ontwikkeld om u te ondersteunen bij het stellen van de juiste vragen. De lijst is niet bedoeld als 
diagnostisch instrument. Op basis van de resultaten kunt u eventueel zelf rekening houden met 
deze gevolgen van het CVA of kunt u zo nodig gericht doorverwijzen voor nadere diagnostiek en 
behandeling door een psycholoog en/of revalidatiearts. 
 
Werkwijze 
Maak een afspraak met de patiënt en eventueel met de partner of andere naastbetrokkenen, om 
eens nader over deze problematiek te praten. Neem rustig de tijd voor dit gesprek, want  er kan 
veel loskomen bij de betrokkenen. Gebruik de signaleringslijst om uw gesprek vorm te geven en 
de gesignaleerde veranderingen te registreren. Een gesprek voeren aan de hand van deze lijst 
kost meestal zo’n 10 minuten. 
Indien u het gesprek voert met de patiënt en een naaste erbij, is het van belang dat u vooraf 
duidelijk maakt dat u in eerste instantie de mening van de patiënt wilt horen en daarna die van 
de naastbetrokkene. Hierbij kan het helpen om uit te leggen dat er verschillen van mening  
kunnen zijn. 
 
Op de lijst staan 22 items die een aanwijzing kunnen zijn voor onderliggende stoornissen op 
cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied. Bij elk item  kunt u aangeven: 
1.  of dit probleem duidelijk aan- of afwezig is, het hinderlijk is of niet, of  twijfelachtig als u het  
 niet zeker weet; probeer zoveel mogelijk duidelijke antwoorden te krijgen; 
2.  wie dit probleem herkent: de patiënt zelf, de partner of andere naaste of uzelf; dit geeft u aan  
 door bij het betreffende item een p in te vullen voor patiënt, een n voor naaste of een i voor  
 interviewer als u zelf het probleem signaleert. 
De items van de lijst worden toegelicht op de tegenoverliggende pagina. Bij elk item worden 
voorbeelden gegeven op grond waarvan u tot een oordeel kunt komen. Deze voorbeelden 
dienen als leidraad bij het gesprek. Aan het einde van de lijst staan nog twee blanco items 
(nummer 23 en 24); hierbij kunt u nog andere opvallende problemen of gedragingen opschrijven 
die in de lijst nog niet aan de orde zijn geweest. 
 
Op de achterkant van het formulier is ruimte voor opmerkingen of andere informatie die u van 
belang acht. 
 
Let op 
Problemen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied komen veelvuldig voor na een 
CVA. Het is dan ook raadzaam om over deze problematiek op regelmatige basis een gesprek te 
voeren met de patiënt en of diens naasten. Wacht liever niet tot de problemen zich hebben 
opgestapeld, maar neem hierin een actieve rol door bij elke CVA patiënt die bij u in zorg is, op 
vaste tijdstippen na het CVA – bijvoorbeeld elk half jaar – aandacht aan deze problematiek te 
schenken. 
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Toelichting bij de items van de signaleringslijst
 
Sinds het optreden van het CVA heeft de patiënt: 
1. Moeite om 2 dingen tegelijk te doen 
Vraag: ”Vindt u het moeilijk om 2 dingen tegelijk te 
doen?” De patiënt kan bijv. niet koken en praten tegelijk 
of lopen en praten tegelijk; of beantwoordt geen vragen, 
terwijl hij zijn jas uittrekt of gaat zitten. 
2. Moeite om de aandacht ergens bij te houden 
Vraag: ”Kunt u zich goed concentreren?” De patiënt 
wordt snel afgeleid; of kan het gesprek niet volhouden; 
of wordt gestoord door bijv. geluiden van buiten of 
andere mensen in de kamer; of kan niet een 
krantenartikel uitlezen of het journaal tot het eind toe 
volgen.  
3. Moeite om alles bij te houden, langzamer  
   geworden 
Vraag: ”Heeft u het gevoel dat alles te snel gaat, bijv. 
tv? Bent u langzamer geworden in uw manier van 
doen?” De patiënt vindt dat sinds het CVA alles erg snel 
lijkt te gaan. Het kan moeilijk zijn om een tv-programma, 
een gesprek of andere informatie uit de buitenwereld te 
volgen vanwege het tempo. Het kan zijn dat de patiënt 
traag reageert. 
4. Moeite om nieuwe informatie te onthouden 
Vraag: ”Vergeet u vaak wat er vlak ervoor tegen u 
gezegd is?” De patiënt heeft moeite om te onthouden 
waar hij net iets heeft neergelegd, of om een 
telefoonnummer lang genoeg te onthouden om het te 
kunnen draaien. De patiënt heeft moeite met het leren 
van nieuwe dingen zoals het gebruik van apparatuur. 
5. De patiënt heeft moeite om informatie van langer 

geleden te onthouden, is vergeetachtig geworden 
Vraag: ”Bent u vergeetachtig geworden? Vergeet u wel 
eens afspraken?” De patiënt vergeet vaak afspraken of 
weet uw naam of de namen van bijv. (klein)kinderen 
niet; of vertelt steeds hetzelfde verhaal of weet bijv. niet 
meer wat hij gisteren at of deed; of vraagt veelvuldig 
naar dezelfde informatie.  
6. Moeite om zelf initiatieven te nemen 
Vraag: ”Blijven er dingen liggen of begint u niet meer zo 
snel aan iets?” De patiënt stelt zelf geen vragen aan u; 
of heeft moeite te beginnen met dagelijkse handelingen, 
zoals huishoudelijke activiteiten of hobby’s. 
7. Moeite met het plannen en organiseren van 

dingen 
Vraag: ”Heeft u moeite met het plannen of regelen van 
dagelijkse activiteiten?” De patiënt kan geen activiteiten 
voorbereiden, organiseren of adequaat uitvoeren, mist 
flexibiliteit en overzicht; of doet bijv. niet (meer) de 
administratie thuis; of kookt bijv. niet (meer) omdat dit 
niet of minder efficient gaat. 
8. Moeite om concrete dagelijkse handelingen uit te 

voeren (niet door verlamming) 
Vraag: ”Gebruikt u vaak voorwerpen op een verkeerde 
manier? Of weet u soms de volgorde niet meer?” De 
patiënt heeft moeite met aan- of uitkleden, 
huishoudelijke of creatieve activiteiten; of heeft moeite 
met de volgorde van handelingen.  
9. Verminderd tot geen besef meer van tijd 
Vraag: ”Vergist u zich vaak in de tijd of hoe lang iets 
duurt?” De patiënt weet niet welke datum vandaag is; of 
weet niet hoe laat het is of hoe lang het gesprek al 
duurt.  
10. Verminderd tot geen besef meer van plaats,    
      ruimte of persoon 
Vraag: ”Raakt u vaak de weg kwijt? Of weet u vaak niet 
meer met wie u praat?” De patiënt weet niet waar hij 
zich bevindt; of raakt vaak de weg kwijt in huis of buiten; 
of weet niet wie u bent; of weet de reden voor het 
bezoek aan u of van u niet.  

 
11. Moeite om gesproken en/of geschreven taal te  
      begrijpen 
Vraag: “Heeft u moeite om de krant te lezen of een 
gesprek te volgen?” De patiënt begrijpt niet wat u zegt; 
of begrijpt de krant of andere teksten niet meer. Of u 
krijgt geen adequate antwoorden op uw vragen. 
12. Moeite om zelf te praten of te schrijven 
Vraag: ”Heeft u vaak moeite met praten of schrijven?” 
De patiënt kan vaak niet op het juiste woord komen; of 
gebruikt verkeerde woorden qua betekenis. Of de 
patiënt schrijft woorden of zinnen verkeerd op of spreekt 
woorden fout uit. 
13. Geen aandacht meer voor een deel van het  
      lichaam of de omgeving 
Vraag: ”Gebeurt het wel eens dat u dingen aan de 
linkerkant vergeet of niet ziet?” De patiënt loopt vaak 
ergens tegenaan, bijv. mensen op straat, of deurposten, 
of vergeet vaak iets aan de linkerkant van het lichaam, 
bijv. een deel van de maaltijd.  
14. Somber, neerslachtig, depressief 
Vraag: “Voelt u zich vaak somber of neerslachtig?” De 
patiënt huilt veel of is vaak verdrietig; of heeft geen 
interesse of plezier meer in het leven. 
15. Angstgevoelens 
Vraag: “Bent u angstiger geworden?” De patiënt is bang 
voor een nieuw CVA, of bang om in de steek of alleen 
gelaten te worden, of om alleen de deur uit te gaan. 
16. Meer op zichzelf gericht, minder sociale  
      contacten 
Vraag: “Bent u nu meer op uzelf gericht? Heeft u minder 
sociale contacten“ De patiënt is in zichzelf gekeerd, 
isoleert zich of heeft minder interesse in anderen. 
17. Irreële verwachtingen 
Vraag: “Loopt u vaak tegen dingen op die niet meer zo 
goed lukken?” De patiënt ziet de zin of het nut van 
dingen niet meer in, of vraagt overmatig veel van 
zichzelf of anderen; of is erg gericht op herstel of 
genezing (terwijl het CVA al meer dan een jaar geleden 
is). 
18. Sneller emotioneel, sneller huilen 
Vraag: “Huilt u sneller, bent u sneller ontroerd?” De 
patiënt heeft het idee dat de tranen sneller komen. 
19. Sneller geïrriteerd, prikkelbaar 
Vraag: ”Bent u sneller geïrriteerd, meer prikkelbaar?” 
De patiënt reageert vaak erg fel, vooral als dingen niet 
lopen zoals hij/zij wil. 
20 Onverschillig, koel, minder uiten van gevoelens 
Vraag: “Bent u onverschilliger geworden?” De patiënt 
laat meer dingen langs zich heen gaan, of toont minder 
interesse in anderen of gebeurtenissen. 
21.Ontremming, moeite met controle van gedrag 
Vraag: “Heeft u soms het gevoel dat de rem eraf is?” De 
patiënt heeft weinig controle over het gedrag wat betreft 
bijv. emoties, verbale uitingen, eten/drinken, 
seksualiteit, geld uitgeven. 
22. Sneller en vaker moe 
Vraag: “Bent u tegenwoordig vaker en sneller moe?” De 
patiënt is er eerder vermoeid, heeft meer slaap nodig, 
zowel fysiek als mentaal.  
23+24.  Aanvullende problemen 
Vraag: ”Zijn er andere problemen die nu niet aan de 
orde zijn gekomen?”
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Signalering van cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen  
 
Naam patiënt: _________________   m / v  Geb. datum: __ - __ -___  Datum CVA: __ - __ - ___ 
 
Aanwezig bij het gesprek: _________________    Relatie tot de patiënt: ___________________ 
 
Signaleringslijst ingevuld door: _______________________________ Datum: __ - __ - ____ 
 
Probleem Sinds het CVA is het probleem aanwezig? 
Sinds het CVA heeft de patiënt: Ja, het is erg 

hinderlijk 
Ja, maar niet 
hinderlijk 

Nee Twijfel 

Cognitie 
1.   Moeite om 2 dingen tegelijk te doen     
2.   Moeite om de aandacht ergens bij te  
      houden 

    

3.   Moeite om alles bij te houden,    
      langzamer geworden  

    

4.   Moeite om nieuwe informatie te  
      onthouden 

    

5.   Moeite om informatie van langer   
      geleden te onthouden, vergeetachtig 

    

6.   Moeite om zelf initiatieven te nemen     
7.   Moeite met het plannen en/of  
      organiseren van dingen 

    

8.   Moeite om concrete dagelijkse   
      activiteiten uit te voeren (niet door    
      verlamming) 

    

9.   Verminderd tot geen besef meer van   
      tijd 

    

10. Verminderd tot geen besef meer van   
      plaats, ruimte of persoon 

    

11. Moeite om gesproken en/of  
      geschreven taal te begrijpen 

    

12. Moeite om zelf te praten of te schrijven     
13. Geen aandacht meer voor een deel   

van het lichaam of de omgeving 
    

Emoties en gedrag 
14. Somber, neerslachtig, depressief     
15. Angstgevoelens     
16. Meer op zichzelf gericht, minder   
      sociale contacten 

    

17. Irreële verwachtingen     
18. Sneller emotioneel, sneller huilen     
19. Sneller geïrriteerd, prikkelbaar     
20. Onverschillig, koel, minder uiten van   
      gevoelens 

    

21. Ontremming, moeite met controle van   
      gedrag 

    

22. Sneller en vaker moe     
Aanvullingen 
23.     
24.     
 
p = patiënt; n = naaste; i = interviewer 
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Opmerkingen en aanvullende informatie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 = iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap 
2 = Universiteit Maastricht 
3 = Academisch ziekenhuis Maastricht 
 
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij: 
iRv, Informatie- en adviescentrum 
Postbus 192, 6430 AD Hoensbroek 
Tel. 045 - 5237600 
iac@irv.nl 
 
iRv(03)/13-03/033413/20391/cvh/jh/maart2003 
 
Dit instrument is ontwikkeld met subsidie van de Hersenstichting Nederland. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Universiteit MaastrichtM
U
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Bijlage IV  
 

Voorbeeld van weekendverlof-evaluatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste revalidant, 
 
Dit weekend gaat u naar huis. Wij vragen u aan het eind van het weekend deze vragenlijst samen met 
uw direct betrokkene in te vullen. Op die manier kunnen wij een indruk krijgen hoe het weekend is 
verlopen. Bovendien wordt in de thuissituatie vaak pas duidelijk welke zaken er nog geregeld moeten 
worden en welke specifieke wensen u heeft ten aanzien van de behandeling of begeleiding. Zo 
kunnen wij u bijvoorbeeld helpen bij het aanvragen van de nodige voorzieningen of kan de 
revalidatiebehandeling beter worden afgestemd op uw thuissituatie. 
 
Wilt u de ingevulde lijst op zondagavond na het weekend inleveren bij de verpleging en bij hen een 
afspraak maken voor een meeloopdag? De lijst wordt dan op deze dag door de verschillende 
behandelaars met u besproken.  
 
Prettig weekend! 
 
 
 
 
 
Het behandelteam  
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 Evaluatie weekendverlof revalidatiecentrum De Hoogstraat 

Naam revalidant  

Naam direct betrokkene:  

Datum:  

  

- Wilt u de lijst alstublieft met een zwarte pen invullen? 

- ‘hulp nodig hebben' wil zeggen: met hulp van anderen of onder toezicht. 

  

 
1. Vervoer  
   

• Door wie bent u opgehaald en weer gebracht?  

• Had u hulp nodig bij het in- en uitstappen?  ja  nee  nvt 

   
2. Verplaatsen  

• Had u hulp nodig bij het lopen binnenshuis?   ja  nee  nvt 

• Had u hulp nodig bij het gebruik van de rolstoel binnenshuis?  ja  nee  nvt 

• Had u hulp nodig bij het traplopen?   ja  nee  nvt 

• Had u hulp nodig bij het lopen buitenshuis?   ja  nee  nvt 

• Had u hulp nodig bij het gebruik van de rolstoel buitenshuis?  ja  nee  nvt 

• Welke problemen kwam u tegen bij het verplaatsen?   

  

  

 

3. Eten en drinken  

• Had u hulp nodig bij het smeren en snijden van uw boterham?  ja  nee  nvt 

• Had u hulp nodig bij het eten en drinken?  ja  nee  

 
 
 

  

4. Zelfverzorging  

• Heeft u in uw eigen slaapkamer geslapen?   ja  nee  nvt 

• Zo nee, waar dan wel?  

   
• Had u hulp nodig bij het in en uit bed komen?  ja  nee  nvt 

• Had u hulp nodig bij het omdraaien in bed?   ja  nee  nvt 
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• Heeft u goed geslapen?  ja  nee  nvt 

 Zo nee, wat was hiervan de oorzaak?  pijn 

   ongemakkelijke houding 

   verdriet 

   piekeren 

   anders namelijk:  

• Hoe heeft u zich gewassen?  onder de douche 
   in bad 

   aan de wastafel 
   anders namelijk:  
    
• Had u hulp nodig bij het wassen?    ja  nee 

• Had u hulp nodig bij het aankleden?    ja  nee 

 Zo ja, waarbij was die hulp nodig?     

 Bij het aan-  en uittrekken van   bh  blouse 

   trui  broek 

   schoenen  beenbeugel 

   tubi-grip / kous  anders namelijk: 

     
     
• Heeft u overdag gebruik gemaakt van het toilet?  ja  nee 

 Zo ja, had u hierbij hulp nodig?  ja  nee 

 Zo nee, wat gebruikte u i.p.v. het toilet?  po-stoel  urinaal 

   uritip  anders namelijk: 

     
 
 

    

• Had u tussentijds urine- en/of ontlastingsverlies?  ja  nee 

 Zo ja, hoe vaak en hoe veel was dat?  regelmatig  een enkele keer 

   weinig  Veel 

    

• Heeft u in het weekend gebruik gemaakt van wijkverpleging?  ja  nee 

 
 
 

  

 
5. 

 
Communicatie 

 

• Had u hulp nodig om deel te nemen aan een gesprek?  ja  nee  

• Zo ja, waaruit bestond die hulp? 
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6. Tijdsbesteding  

• Bent u op eigen initiatief ergens mee bezig geweest?  ja  nee  

 Zo ja, was dat meer dan één uur?  ja  nee  

• Heeft u (huishoudelijke) activiteiten verricht?  ja  nee  

 Zo ja, welke waren dat?    

 

 

 
 
 

    

• Bent u meer dan één uur weggeweest van huis?  ja  nee  

 Zo ja, wat heeft u toen gedaan?    

 

 

 
 
 

    

• Bent u meer dan één uur alleen thuis geweest?  ja  nee  

• Was er in uw beleving voldoende tijd voor uzelf / voor u samen?  ja  nee  

 
 
 
 

    

7. Agenda  

• Gebruikt u een agenda?  ja  nee  

 Zo ja, heeft u uw weekend activiteiten genoteerd in de agenda?  ja  nee  

 
 
 
 

  

 
8. 

 
Veranderingen 

 

• Zijn er veranderingen opgetreden in uw gedrag en/of in het tonen van emoties? 

   ja  nee  

 Zo ja, kunt u deze omschrijven?    
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Algemeen 
 

 

 

Omdat de beleving van het weekendverlof voor de revalidant en de direct betrokkene soms 
verschillend is, vragen wij u om de onderstaande vraag afzonderlijk in te vullen. 
 
 

• Hoe heeft u het afgelopen weekend ervaren? 

  
Revalidant  meegevallen  tegengevallen 

  
 Toelichting: 
  
  

  

  

     

Direct betrokkene  meegevallen  tegengevallen 

  
 Toelichting: 
  

  

  
 
 
 
 
 
Heeft u nog wensen of opmerkingen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijk dank voor de genomen moeite!
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Bijlage V 
 
Nazorgmodellen Tilburg en Nijmegen 
 
 
 
Nazorgmodel Tilburg (nazorgpoli met huisartsen-nazorg) 
 
I. Kortland, revalidatiearts 
 
De Districts Huisartsen Vereniging Midden Brabant beheert een centraal archief van CVA-patiënten. 
Via deze districtsvereniging worden de huisartsen in Tilburg aangestuurd om drie huisbezoeken af te 
leggen bij de CVA-patiënten en hun gezinnen in hun praktijk. De bezoeken vinden plaats twee weken, 
twaalf weken, en een jaar na ontslag uit het ziekenhuis. Bij alle drie bezoeken wordt ook naar de 
partner en de andere gezinsleden geïnformeerd. Voor deze drie bezoeken zijn checklisten gemaakt  
met items verdeeld in vier rubrieken: algemeen, patiënt, hulpverlening en partner/gezin.  
 
Voorbeeld uit de checklist 
 

Partner / gezin: 
 Hoe gaat het met de partner / het gezin? 
 a. Is er sprake van gedragsproblematiek bij de CVA-patiënt? Is dit op te vangen? 
 b. Zijn de draagkracht en de draaglast van de partner en het gezin in verhouding? 
 Worden er spontaan problemen aangegeven? 
 
Naast deze huisbezoeken door de huisarts vindt er ook een controle plaats op de nazorgpoli in het 
ziekenhuis, zes weken na ontslag. Deze controle wordt verricht door een verpleegkundige. Zij neemt 
een anamnese af en stelt vragen op de domeinen: somatisch, ADL, maatschappelijk, communicatie, 
psychologisch, hulp en voorzieningen, omgaan met leefregels en medicatie. Zij neemt ook een aantal 
vragenlijsten af: bij de patiënt de FIM, de Rankin en de SIP-30 en bij de partner de Sense of 
Competence Questionnaire. De gegevens, die tijdens de controle zijn genoteerd, worden tijdens een 
overleg mondeling doorgegeven aan de neuroloog en de revalidatiearts. Ook wordt er een verslag van 
gemaakt en dit wordt opgestuurd naar de huisarts. Tijdens het overleg van de verpleegkundige met de 
neuroloog en de revalidatiearts kan eventueel worden besloten tot verdere diagnostiek of tot het 
starten van perifere of poliklinische behandeling.  
 
Indien nodig wordt er vanuit de nazorgpoli doorverwezen naar de Nederlandse CVA-patiënten-
vereniging Samen Verder of naar het algemeen maatschappelijk werk. Incidenteel wordt een partner 
door de verpleegkundige zelf begeleid. 
 
 
Nazorgmodel Nijmegen (getrapt model met nazorgpoli door verpleegkundige) 
 
A.C.H. Geurts, revalidatiearts 
 
Participerende instellingen: UMC Sint Radboud (UMCN), Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), 
Verpleeghuis Margriet, Verpleeghuis Irene / Dekkerswald, Sint Maartenskliniek (SMK) 
 
Alle CVA-patiënten, opgenomen in het UMCN of het CWZ, worden zes weken na ontslag of zes 
weken na het primaire poliklinische contact terug gezien op de CVA-nazorgpoli (1e tranche) in 
hetzelfde ziekenhuis waar ze opgenomen waren. Deze eerste stap op het gebied van nazorg bestaat 
uit een uitgebreid gesprek met speciaal voor dit doel opgeleide CVA-verpleegkundigen. Zij 
inventariseren en analyseren gegevens met behulp van de SAMPC-systematiek: S(omatisch), A(DL), 
M(aatschappelijk), P(sychich) en C(ommunicatief). In samenwerking met de partners in het netwerk is 
voor deze gesprekken een speciale anamneselijst ontwikkeld. Het bezoek aan de CVA-
verpleegkundige valt veelal samen met een eerste controle door de neuroloog. Desgewenst kan de 
verpleegkundige overleggen met de neuroloog, maar in eerste instantie tracht zij zelf de patiënt en 
diens familie zo goed mogelijk te adviseren bij vragen en problemen. 
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Zowel in het UMCN als in het CWZ vindt iedere twee weken een papieren overleg plaats tussen CVA-
verpleegkundige, neuroloog, revalidatiearts en neuropsycholoog. In dit overleg worden complexe 
casussen besproken (2e tranche). De uitkomst van dit overleg kan zijn dat de verpleegkundige advies 
krijgt en daarmee de problematiek verder af kan handelen. Maar het kan ook zijn dat de patiënt 
(vervroegd) opgeroepen wordt op de polikliniek van revalidatiearts of neuroloog, of dat er een indicatie 
wordt gesteld voor aanvullend neuropsychologisch onderzoek en advies in het ziekenhuis. Bij 
persisterende problematiek (langer dan zes maanden) op cognitief en/of emotioneel gebied kan 
worden besloten de patiënt door te verwijzen voor cognitieve revalidatie naar het Ambulant Centrum 
Hersenletsel Nijmegen (ACHN) van de Sint Maartenskliniek (SMK). Meestal is het de ziekenhuis-
revalidatiearts die hiertoe het initiatief neemt.  
 
Het ACHN van de SMK (3e tranche) is bedoeld voor patiënten of hun familieleden met een gerichte 
vraag om beter te leren omgaan met cognitieve en/of emotionele problemen als gevolg van het 
doorgemaakte hersenletsel. Het ACHN heeft hiervoor een aantal individuele en groepsgewijze 
behandelmodulen ontwikkeld.  

o Compensatietraining voor hemi-neglect, geheugenproblemen of een traag mentaal tempo.  
o Trainingen gericht op verbetering van de sociale communicatie, de copingstijl of het omgaan 

met een beperkte mentale belastbaarheid.  
o Voorlichtingsmodules voor patiënten en hun partners of naasten.  
o Module bewegingsagogiek.  

Ook zijn (in beperkte mate) individuele, niet geprotocolleerde begeleidingen mogelijk. Tot slot beschikt 
het ACHN nog over een multidisciplinair afasieteam, dat gerichte diagnostiek kan uitvoeren en 
adviezen kan geven aan CVA-patiënten met afasie als hoofdprobleem. 
 
Er is een groep CVA-patiënten die na de ziekenhuisfase of diagnostische fase een (poli)klinische 
revalidatiebehandeling ondergaat in de Sint Maartenskliniek of in een van de herstelafdelingen van de 
verpleeghuizen. Deze patiënten worden zes weken na afronding van de revalidatiebehandeling terug 
gezien door de CVA-verpleegkundige in het ziekenhuis van herkomst. Dit contact heeft een tweeledig 
doel. Enerzijds worden door deze controlebezoeken ook de late gevolgen van een beroerte 
opgenomen in de ziekenhuisregistratie, waaruit lering getrokken kan worden, anderzijds kan ook voor 
deze patiënten het laagdrempelige contact met een verpleegkundige nog nieuwe inzichten opleveren. 
Hiernaast kunnen uiteraard nog poliklinische controles plaats vinden, bijvoorbeeld bij de revalidatiearts 
in het revalidatiecentrum of in het ziekenhuis.  
 
Hoe lang CVA-patiënten onder controle blijven van de CVA-verpleegkundige bij de nazorgpoli hangt 
sterk af van de aard van de problematiek en van de hulpvragen van de patiënt en de familie. In dit 
kader vinden ook frequent telefonische contacten plaats. 
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Bijlage VI 
 
Brochures, folders, boeken en scholingsmateriaal over mantelzorg 
 
 
1 Voor partners 
2 Voor kinderen 
3 Voor ouders (met een beroerte) 
4 Voor professionals 
5 Scholingsmateriaal en cursussen 
 
 
1 Voor partners 
 
Dat doe je gewoon ... 
Portretten van mantelzorgers.  
De Tijdstroom. Cornelie van Well. 2002. ISBN 90 5898 026 X 
 
De partner, een brochure voor partners van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.  
Folder van Cerebraal. 
 
Een beroerte en dan?  
Informatie voor familie en vrienden van mensen die door een beroerte zijn getroffen. 
Nederlandse Hartstichting, januari 2002. 
 
Gids voor mantelzorgers. Een handreiking.  
Delft: Steunpunt mantelzorg Delft, Westland en Oostland. 1999. 
 
Ongevraagd een ander leven, op jonge leeftijd door een beroerte getroffen.  
Folder van Nederlandse CVA-patiëntenvereniging Samen Verder, 2002. 
 
Over een beroerte gesproken. 
Ervaringsverhalen van en voor CVA-gehandicapten en hun naaste omgeving. 
Groningen, Vakgroep Huisartsengeneeskunde, 050 363 2963, 1999. 
 
Wegwijzer na een beroerte: voor CVA-gehandicapten, hun partners, familieleden en vrienden. 
Groningen, Vakgroep Huisartsengeneeskunde, 050 363 2963, 2000. 
 
Zorgboek mantelzorg, zorgen voor een ander.  
Uitgave van Stichting September, 2de druk 2003. ISBN 90 72248 66 X 
 
 
2 Voor kinderen  
 
Dat doe je gewoon ...  
Portretten van mantelzorgers, met onder andere een verhaal van een jongere partner en van een 17-jarige 
dochter van een moeder met een beroerte. 
De Tijdstroom. Cornelie van Well. 2002. ISBN 90 5898 026 X 
 
Het blijft je vader of moeder, opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte.  
Brochure voor kinderen vanaf ongeveer 12 jaar. 
Bunnik: Nederlandse CVA-patiëntenvereniging Samen Verder, 2002. 
 
'Het was mijn vader niet meer', de invloed van ziekte in het gezin op het leven van kinderen.  
Portret van een gezin met een vader met een beroerte.  
Geschikt voor jongeren vanaf ongeveer 12 jaar.  
Joanka Prakken, in: Zorg en Welzijn, jaargang 6, no. 21, 20 december 2000. 
 
NAH: Niet Altijd Handig.  
Boek voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar.  
In een van de twee verhalen in dit boek heeft een vader niet-aangeboren hersenletsel.  
Hanneke van der Werf, Oosterbeek: Syntax Media, 2003. 
 
Oma Majesteit 
Boek voor kinderen vanaf 8 jaar over een oma met een beroerte die naar het ziekenhuis moet.  
Joke Kranenbarg, Amsterdam: Sjaloom, 1998. 
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Verborgen zorgen. Opgroeien met een chronisch zieke vader of moeder. 
Brochure voor jongeren vanaf ongeveer 14 jaar.  
Utrecht/Bunnik: NIZW/LOT, 2000. 
 
Vroeger werd het huis automatisch schoon  
Interview met Arnoud en Mirjam Rigoir, kinderen van een moeder die een beroerte heeft gehad. 
Annet Huizing, in: Het zal me een zorg zijn, een krant over jongeren die thuis voor iemand zorgen. 
NIZW/Provincie Zuid-Holland, 2001. 
 
Waarom heeft een krokodil zo’n platte kop?  
Een boekje met 12 verhalen over dieren met een hersenletsel. 
Voor kinderen van 3 tot 8 jaar oud.  
Uitgave van patiëntenvereniging Cerebraal, 2004. 
 
 
3 Voor ouders (met een beroerte) 
 
'Het was mijn vader niet meer', de invloed van ziekte in het gezin op het leven van kinderen.  
Portret van een gezin met een vader met een beroerte.  
Joanka Prakken, in: Zorg en Welzijn, jaargang 6, no. 21, 20 december 2000. 
 
Hoe steun ik mijn kind? Als kinderen opgroeien met een langdurig zieke ouder. 
Brochure met tips van ouders voor ouders. Antwoorden op vragen zoals 'Wat is een normale reactie van 
kinderen?' en 'Heeft mijn kind behoefte aan extra steun?'   
Utrecht: NIZW, 2000. 
 
Ouder zijn met een chronisch zieke partner. Mantelzorger, partner en moeder.  
Artikel voor partners van CVA-patiënten over ouderschap. 
Jolanda Keesom en Lucia Tielen. In: Nieuwsbrief Thuis in familiezorg, verplegingswetenschappen UMC Utrecht, 
jaargang 2, nr. 2, juni 2000, p. 5-7. 
 
 
4 Voor professionals 
 
Addressing the needs of adolescent children when a parent becomes aphasic: 
one family’s experiences.  
A. Harlow en L.L. Murray, in: Topics in Stroke Rehabilitation, jaargang 7, 2001, p. 46-51. 
 
Begeleiding van kinderen van chronisch zieken: zorgen dat het kind nog kind kan zijn.  
Jolanda Keesom en Lucia Tielen, in: Handboek Zorgvernieuwing, Alphen aan den Rijn: Samson, augustus 2001. 
 
De ontdekking van de jonge mantelzorger: wat we van de Britten kunnen leren.  
Birte Lützen, Jolanda Keesom en Lucia Tielen, Utrecht: NIZW, mei 2000. 
 
Factsheet Jonge mantelzorgers. Kinderen die opgroeien met een langdurig ziek familielid.  
Lucia Tielen, Utrecht: NIZW/Expertisecentrum Informele Zorg, 2003. 
 
Hé, ik ben er ook nog…….. 
Informatie en advies voor iedereen die in z'n werk te maken heeft met chronisch zieken en hun kinderen.  
Bunnik/Utrecht: LOT/NIZW, 2000. 
 
Hoe gaat het met de mantelzorger?  
Handleiding bij het Zorgkompas voor mantelzorgers van ouderen en chronisch zieken.  
Mia Duijnstee, Heleen Guldemond en Liesbeth Hendriks, Utrecht: NIZW, 2001.   
 
Oog voor mantelzorg.  
Achtergrond informatie en praktische verwijzingen voor professionals. 
Addie Roetman, Utrecht: NIZW, 2002. 
 
School-Age Children’s Responses to Parents with Disabilities.  
E.E. Flickinger en S.C. Amato, in: Rehabilitation Nursing, jaargang 19, nr. 4, juli/augustus 1994,  
p. 203-206. 
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5 Scholingsmateriaal en cursussen 
 
Anders… 
Meer dan de helft van de getroffenen kampt met (onzichtbare) stoornissen in het denken, in de emoties en in het 
gedrag. De film Anders… laat zien hoe deze onzichtbare gevolgen van invloed zijn op het leven van drie 
patiënten, de partner, de kinderen en hun naaste omgeving. De film is bestemd voor (opleidingen van) 
beroepsgroepen en voor naast betrokkenen en patiënten in een meer stabiele fase. Bij vertoning aan patiënten is 
een deskundige begeleiding vereist. Een handleiding is hiervoor als hulpmiddel bijgevoegd.  
Video van de Nederlandse Hartstichting en de Nederlandse CVA-patiëntenvereniging Samen Verder.  
Te bestellen voor €11,40 bij Samen Verder via www.shhv.nl 
 
Een Beroerte … Deel 1en 2  
Lespakket voor het initiële hbo- en universitair onderwijs en nascholingsactiviteiten voor de verschillende 
professies. In deel 2, Een beroerte … houdt je bezig,  komen met name de gevolgen op langer termijn aan de 
orde, zowel voor getroffene als ook voor het gezin. 
Videoband, Cd-rom's en werkboek.  
Hanze Service, deel 1: 2002, deel 2: 2004.  
Te bestellen bij Hanze Service, tel. 050 595 3300 (film €25,  Cd-rompakket €25, werkboek €15) 
 
Handleiding voor huisbezoeken aan CVA-patiënten en hun partners (bestel code CVA 2b) en  
Handleiding van de cursus “verder na een beroerte” (bestelcode CVA 2a)  
Op te vragen bij het iRv in Hoensbroek, tel. 045 523 7537. 
Dit scholingsmateriaal is ontwikkeld door L.M. Schure, naar aanleiding van haar proefschrift over partners van 
CVA-patiënten (1995). Het proefschrift is te bestellen door overmaken van €27,66 naar postbanknummer 248423 
ten name van SWOR/iRv, Postbus 192, Hoensbroek. 
 
Hersenscherven en Na een beroerte  
Dr. J Hochstenbach, Elsevier/De Tijdstroom, Maarssen. 
 
‘Hoe gaat het nou met jou?’ Een handreiking bij projecten ‘jonge mantelzorgers’.  
L. Tielen, Rotterdam/Den Haag: GGD Rotterdam e.o. / provincie Zuid-Holland, 2002. 
Te bestellen via GGD Rotterdam e.o. 
 
Maar … hoe gaat het nou met jou? 
Hoe ondersteun je verzorgenden in de omgang met mantelzorgers?  
Dit train-de-trainers-programma is gebaseerd op een methodiek die ontwikkeld is door het NIZW in samenwerking 
met Stichting de Thuiszorg Icare. Aan de orde komen kennis over mantelzorg, goede samenwerking met 
mantelzorgers, een goede beroepshouding, tijd en aandacht voor mantelzorgers, gerichte ondersteuning, 
adviseren, informeren en verwijzen.  
NIZW 
Informatie: www.nizw.nl 
 
Mantelzorgspel, spel voor verzorgenden over mantelzorg.  
Dit spel geeft inzicht in opvattingen over mantelzorg en laat de spelers kennis verwerven over mantelzorg. Er is 
een aanvullende kaartenset te koop over jonge mantelzorgers. 
NIZW, €43,00  
Te bestellen via NIZW: www.nizw.nl 
 
Training CVA nazorg  
De Nederlandse Hartstichting organiseert tweedaagse trainingen in het opzetten en begeleiden van 
nazorgprogramma’s voor CVA-getroffenen en hun omgeving. 
Cursussecretariaat Hartenark, Bilthoven, www.hartstichting.nl  
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Bijlage VII 
 
Websites en adressen voor informatie en lotgenotencontact 
 
 
1 Voor partners en hulpverleners 
 
www.afasie.nl  
Website van de Afasie Vereniging Nederland. Deze website heeft naast uitleg over afasie, ook veel 
informatie over tijdsbesteding, hulpmiddelen en producten. 
 
www.cerebraal.nl 
Dit is de website van de vereniging Cerebraal, een vereniging voor mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) en direct betrokkenen. Op de site staan ook links naar persoonlijke verhalen van 
mensen met een beroerte. 
 
http://www.cva-samenverder.nl/ 
Website van de Nederlandse CVA-patiëntenvereniging Samen Verder. Deze vereniging komt op voor 
de belangen van mensen die zelf een beroerte of CVA (Cerebro Vasculair Accident) hebben gehad of 
die iemand in hun naaste omgeving hebben die door een beroerte is getroffen. 
 
www.demantelzorger.nl 
Dit is de website van de LOT, Vereniging van Mantelzorgers. Zorgt u langdurig voor een ander? Dan 
bent u mantelzorger. Op deze website leest u meer over allerlei zaken die voor een mantelzorger van 
belang kunnen zijn. Ook vindt u er adressen van activiteiten bij u in de buurt. 
 
www.EIZ.nl 
De website van Expertisecentrum voor Informele Zorg is een kennisplein voor de informele zorg. Het 
brengt informatie van verschillende bronnen bij elkaar of verwijst ernaar. Een one-stop-shop voor 
iedereen die met informele of mantelzorg te maken heeft, professionals, zorgmanagers, 
mantelzorgers, beleidsmedewerkers etc. 
 
www.handjehelpen.nl (onderdeel van www.mantelzorg.nl) 
Handjehelpen.nl zorgt voor Vrijwillige Thuishulp en Buddyzorg. Als vrijwilliger kunt u zich via deze site 
aanmelden om een ander af en toe tot hulp en steun te zijn. Ook iemand die de zorg heeft voor een 
ander kunt u een handje toesteken. Door de zorg even over te nemen bijvoorbeeld. 
 
http://www.hartstichting.nl/go/ 
De Nederlandse Hartstichting bestrijdt hart- en vaatziekten. Zij subsidieert een groot deel van het 
wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten in Nederland. Zij geeft voorlichting over een 
gezonde leefstijl en initieert verbeteringen in de gezondheidszorg. Daarnaast steunt de Hartstichting 
patiëntenverenigingen. Op de website kunt u beroerte aanklikken. U vindt er richtlijnen, onderzoeken 
en publicaties over een beroerte. 
 
www.hersenletsel.nl 
Op deze website van het Nederlands Centrum Hersenletsel, landelijk centrum voor advies, staan 
gegevens over scholing, onderzoek en informatie op het gebied van de zorg voor mensen met niet-
aangeboren hersenletsel. 
 
www.mantelzorg.nl 
Op deze site vindt u veel informatie over mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Dus alles over 
mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor iemand met een chronische ziekte of handicap. 
 
Mantelzorglijn: 0900-2020496 ( € 0.10 p/m) 
Zorgt u voor een ander? Bel de mantelzorglijn voor informatie, advies en steun. De lijn is door de 
weeks bereikbaar van 9.00 uur tot 16.00 uur. 
 
www.xzorg.nl  
Xzorg is een vereniging van bijna 200 steunpunten mantelzorg, vrijwillige thuishulporganisaties en 
buddyprojecten verspreid over Nederland. De Xzorg-lidorganisaties bieden praktische en emotionele 
steun. Steun aan mensen die langdurig voor een ziek of gehandicapt kind, een ouder of partner 
zorgen en mantelzorger zijn. 
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2 Voor jongeren 
 
www.afasie.nl  
Website van de Afasie Vereniging Nederland. Deze website heeft naast uitleg over afasie, 
hulpmiddelen en producten ook een kopje “kind van” met informatie over ontmoetingsdagen.  
 
www.blixum.nl 
Deze site geeft allerlei interessante informatie voor jongeren. Er is een speciale vraagbaak voor jonge 
mantelzorgers en een mogelijkheid om te chatten (woensdagavond van 19.00 – 21.00 uur). De site is 
opgezet door de provincie Zuid Holland. 
 
http://www.cva-samenverder.nl/ 
Website van de Nederlandse CVA-patiëntenvereniging Samen Verder. Deze vereniging komt op voor 
de belangen van mensen die zelf een beroerte of CVA (Cerebro Vasculair Accident) hebben gehad of 
die iemand in hun naaste omgeving hebben die door een beroerte is getroffen. De vereniging heeft 
een werkgroep ‘Kinderen’. Deze werkgroep verzorgt materiaal en biedt lotgenotencontact in 
bijvoorbeeld de vorm van weekeinden.  
 
http://health.groups.yahoo.com/group/jongemantelzorgers/ 
Deze site wil communicatie tussen jonge mantelzorgers mogelijk maken via internet. Jonge 
mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die thuis opgroeien met en zorgen voor een chronisch zieke 
ouder. 
 
www.itsyourlife.nl 
Deze site van de LOT is in ontwikkeling. Bedoeling is dat de site een platform biedt aan de jongeren 
zelf (vanaf 12 jaar), aan de ouders en aan hulpverleners. 
 
www.jeugdinformatie.nl/16ofzo 
Deze site is een handige en uitgebreide informatiegids voor jongeren. Met een speciale knop: is je 
ouder ziek? Hier worden problemen beschreven die kinderen kunnen ervaren als ze geconfronteerd 
worden met een zieke ouder. 
 
www.jongerenzorgen.nl  
Veel jongeren onder de 18 jaar zorgen (mee) voor iemand in het gezin die langdurig ziek of 
gehandicapt is. Zorgen hoort er dan gewoon bij. Dat kan best meevallen, maar soms ook niet! 

o Help jij mee zorgen thuis en zit je daar wel eens mee? 
o Ben je moe van het altijd maar klaar staan? 
o Voelt het dubbel als je voor iets leuks kiest? 
o Zoek je informatie over de ziekte of handicap? 
o Zou je wel eens in contact willen komen met andere jongeren die zorgen? 

De site is opgezet door het Drentse project Jongeren Zorgen van Icare, mantelzorgondersteuning en 
de steunpunten mantelzorg in Drenthe. 
 
Zij aan Zij – jongeren met een chronisch zieke ouder: 030 659 2222 of e-mail zijaanzij@hotmail.com 
Lotgenotencontact. P/a Landelijke Organisatie Thuisverzorgers, John F. Kennedylaan 99, 3981 GB 
Bunnik.  
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Bijlage VIII 
 
Wie/wat/waar: kaart voor naasten van getroffenen door een beroerte in de regio 
 
Wat is er voorhanden aan informatie, ondersteuning en begeleiding voor partners  
 
Iedere Stroke Service zou dit schema kunnen invullen met regionale adressen en telefoonnummers 
 

• lotgenotencontact 
o patiëntenvereniging: Nederlandse CVA-patiëntenvereniging Samen Verder 
o patiëntenvereniging: Vereniging Cerebraal 
o patiëntenvereniging: Afasie Vereniging Nederland 

 
• informatieverstrekking 

o partnercursussen speciaal over beroerte (in revalidatiecentrum, verpleeghuis, 
thuiszorg, patiëntenvereniging) 

o partnercursussen over mantelzorg algemeen (thuiszorg, steunpunten mantelzorg, 
patiëntenvereniging) 

o ontmoetingsdagen voor partners en getroffenen; cursus innerlijk kompas (beiden bij 
Nederlandse CVA-patiëntenvereniging Samen Verder) 

 
• respijtzorg (tijdelijke overname van zorg) 

o Rode Kruis 
o via steunpunten mantelzorg 
o dagopvang voor de getroffenen 

 
• huishoudelijke hulp 

o thuiszorg 
o vrijwillige thuiszorg 
 

• hulp bij wassen en aankleden van de getroffene 
o thuiszorg 

 
• hulp bij financiële zaken (aanvragen van aanpassingen et cetera) 

o loket 1 gemeente 
o MEE (voorheen SPD) 
o algemeen maatschappelijk werk 

 
• hulp bij zoeken naar vakantiemogelijkheden 

o Access Wise, div. organisaties 
 

• hulp bij zoeken naar begeleiding voor thuiswonende kinderen 
o algemeen maatschappelijk werk, psycholoog, huisarts, revalidatiecentra 
o www.meenederland.nl  

 
• leren omgaan met gedragsveranderingen van de getroffene 

o revalidatiepolikliniek (in revalidatiecentrum of ziekenhuis): cognitieve revalidatie 
o patiëntenverenigingen: partnercursussen 
o psycholoog, RIAGG 

 
• hulp bij seksuele problemen of problemen met intimiteit 

o huisarts, revalidatiearts of seksuoloog (op verwijzing van huisarts of revalidatiearts) 
 
 

 


