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CVA: waar moet je alert op zijn, instrumenten, opvolging 
 
Waar moet je alert op zijn? 
Als je een cliënt in zorg hebt met CVA vraagt dit om goede behandeling (medicatie), maar ook om 

controles, ondersteuning bij ADL, begeleiding bij het ziekteproces en het nakomen van leefregels, en 

het tijdig signaleren van risico’s. Daarmee kun je veel problemen voorkomen.  

 
Algemeen: 

- Er kunnen communicatieproblemen optreden: (ernstige) afasie (= vermindering of verlies van het 

vermogen zich uit te drukken) en dysarthrie (= uitspraakstoornis). 

- De partner is niet gewend om te gaan met iemand met deze problematiek. In veel gevallen neemt 

hij/zij te veel over waardoor de cliënt niet gestimuleerd wordt te oefenen. In korte tijd wordt dat wat 
hij geleerd heeft tijdens de revalidatie tenietgedaan. 

- De verhouding tussen cliënt en partner wijzigt: de relatie verandert van een liefdesrelatie in een 

zorgrelatie. Overbelasting van de mantelzorger dreigt.  

- De seksuele relatie kan veranderen doordat de cliënt geen zin heeft in seks, erectieproblemen 
heeft, minder snel opgewonden raakt of juist seksueel ontremd raakt. 

 

Lichamelijke verschijnselen, zoals: 

- Halfzijdige verlamming links of rechts: afhankelijk van de ernst van de verlamming kan de cliënt 

nog gedeeltelijk of helemaal niet meer voor zichzelf zorgen. Te veel en te snel taken van de cliënt 

overnemen zorgt ervoor dat hij op den duur helemaal niets meer zelf kan.  

- De kans op vallen is aanzienlijk door lichamelijke beperkingen bij gaan zitten, lopen, staan en 

reiken en problemen met de balans.  

- Door het neglect (zie bij cognitieve verschijnselen) wordt veilig verplaatsen in huis lastiger, maar 

bijvoorbeeld ook eten en aankleden. 

- Het huis is niet berekend op iemand met een handicap: er zijn drempels, de trap is steil, de wc is 
te laag, de douche heeft een te hoge instap, kranen zijn lastig te openen, de keukenkastjes 

hangen te hoog, de huiskamer staat te vol, het bed is te laag, de vloerbedekking is hoogpolig.  

- Problemen met eten kunnen optreden door slikstoornissen. 

 

Cognitieve verschijnselen klachten, zoals: 

- Aandachts- en concentratieproblemen. 

- Geheugenproblemen. 

- Problemen met herkennen van personen, voorwerpen, geluiden, geuren (= agnosie). 

- Moeite met ruimtelijk waarneming. 

- Moeite met het uitvoeren van (complexe) handelingen (= apraxie). 

- Problemen met oriënteren in tijd en ruimte en het benoemen van personalia. 
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- Neglect: stelselmatig wordt één lichaamshelft of een deel van de ruimte om iemand heen 

verwaarloosd. Bijvoorbeeld: iemand rijdt met zijn rolstoel steeds tegen een deurpost aan, hij eet 

zijn bord maar half leeg, trekt maar één sok aan.  

- Moeite met plannen en organiseren van alledaagse dingen. 
 

Psychische verschijnselen, zoals: 

- Persoonlijkheids- en karakterveranderingen. 

- Verminderde flexibiliteit. 

- Overschatting van de eigen mogelijkheden waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.  

- Cliënt kan zeer emotioneel of depressief worden.  

- Angst en onzekerheid bij de cliënt en zijn partner. 
 

 

Nota bene! 
Wees extra alert in de volgende situaties: 

 

Niet alles is direct zichtbaar 

Bij sommige cliënten met CVA is niets aan de buitenkant te zien. Ze zijn niet halfzijdig verlamd en 

kunnen goed praten. Maar dit betekent niet dat er niets aan de hand is. Soms hebben cliënten 
bijvoorbeeld moeite met plannen of met het overzicht houden. Vooral voor jonge cliënten die nog 

werken, kan dit grote consequenties hebben. Ze kunnen complexere taken niet meer aan en 

functioneren niet (goed) meer.  

 

Sociaal isolement 

Schaamte speelt een rol. De CVA-cliënt heeft vaak moeite om te laten merken dat hij lichamelijke 

beperkingen heeft, het gesprek niet goed kan volgen of problemen heeft met communiceren. Om die 
reden zal hij sociale contacten uit de weg gaan. Bovendien hebben anderen niet altijd begrip voor de 

CVA-cliënt en veel mensen vinden het moeilijk om ermee om te gaan. Ze treffen iemand die 

veranderd is ten opzichte van vroeger, ze weten niet waarom hij zo reageert en kunnen niet of moeilijk 

met hem communiceren. 

 

 

Wat zijn bruikbare instrumenten? 
- Barthel Index voor het vaststellen van de mate van afhankelijkheid van hulp: 

www.meetinstrumentenzorg.nl 

- Zelfredzaamheidsradar voor het bepalen van de mate van zelfredzaamheid: www.goedgebruik.nl  

- Geriatric Depression Scale voor signalering van depressie: www.meetinstrumentenzorg.nl 

- SNAQ voor screening van ondervoeding: www.zorgvoorbeter.nl (thema Eten en drinken) 
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Hoe ziet de opvolging eruit? 
Heb je risico’s gesignaleerd? Onderneem dan actie. 

- Ga na of er gevaarlijke situaties in of buitenshuis zijn. Denk aan obstakels, onoverzichtelijke 

inrichting van het huis of van bijvoorbeeld kasten. 

- Stimuleer de cliënt om zoveel mogelijk zelf te doen. Dit is erg belangrijk om het niveau van 

functioneren te verbeteren én vast te houden. Leg ook aan de mantelzorger uit dat het voor de 

cliënt heel nadelig uitpakt als alles hem uit handen genomen wordt. Hij kan dan snel niets meer 

zelf. 

- Door geheugenproblemen, problemen met oriëntatie in tijd en ruimte en door apraxie zijn veel 
handelingen niet meer vanzelfsprekend. Ze moeten opnieuw worden aangeleerd. Help de cliënt 

hierbij en voorkom gevaarlijke situaties.  

- Geef voorlichting en advies over de juiste leefregels. Roken, overgewicht en overmatige 

alcoholconsumptie geven een verhoogd risico op (opnieuw) een beroerte. Een gezonde leefstijl na 

een CVA is dus belangrijk: 

- niet roken; 

- optimaal gewicht (BMI < 25, middelomtrek < 80 cm voor vrouwen of < 94 cm voor 

mannen); 

- gezonde voeding (www.voedingscentrum.nl); 

- matig alcoholgebruik: maximaal 1 glas per dag voor vrouwen of 2 glazen per dag voor 
mannen; 

- voldoende lichaamsbeweging: beweeg ten minste 5 dagen per week gedurende 30 

minuten matig intensief. 

- Stimuleer de cliënt zijn medicatie consequent in te blijven nemen (medicatietrouw).  

- Stimuleer de cliënt de controles bij arts en CVA-verpleegkundige te blijven doen.  

 

Bespreek alle observaties en gegevens met de cliënt en vertegenwoordiger (indien mogelijk), stel 

doelen op, verleen de zorg en blijf observeren, rapporteer zorgvuldig, evalueer en stel zo nodig de 

zorg bij. 

 


