CVA/TIA
verpleegkundige
Neurologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

CVA/TIA- verpleegkundige

Er is voor u, over enkele weken een afspraak gemaakt op de nazorgpoli bij de
CVA/TIA-verpleegkundige (ook wel VNC, oftewel: Verpleegkundig Neurologisch
Consulente genoemd).

Wat kunt u verwachten?

De CVA/TIA-verpleegkundige biedt verpleegkundige begeleiding aan patiënten
die een TIA of lichte beroerte hebben doorgemaakt. Een lichte beroerte kan zowel
lichamelijke als geestelijke gevolgen hebben. Dit is onder andere afhankelijk van
plaats en grootte. Sommige gevolgen zijn duidelijk herkenbaar; bijvoorbeeld een
verlamming of taalstoornis. Vermoeidheid of gedrags- en karakterveranderingen
zijn minder goed zichtbaar, ze zijn dan ook moeilijker uit te leggen aan de naaste
omgeving maar kunnen wel veel vragen en/ of problemen oproepen.
De CVA/TIA-verpleegkundige werkt samen met verschillende deskundigen en
therapeuten zoals onder andere: de neuroloog, revalidatiearts, huisartsen en
CVA verpleegkundige van thuiszorgorganisatie de Omring. Indien nodig stemt
zij de zorg met hen af en bij complexe problemen heeft zij direct overleg. Op
de nazorgafspraak de volgende punten met u besproken:
•       informeren ziektebeeld en mogelijke gevolgen
•       voorlichting medicijngebruik en bijwerkingen
•       advisering gezonde levensstijl
•       doorverwijzing andere disciplines
•       ondersteuning omgaan met beperkingen/ veranderingen
•       ondersteuning mantelzorg en/of gezinsleden
•       voorlichting aanpassingen thuis of op het werk
De nazorgafspraak duurt meestal ongeveer een half uur en afhankelijk van uw
situatie wordt u daarna verwezen naar de CVA verpleegkundige van de Omring.
Ook als u niet direct zelf een vraag of probleem heeft kan het toch nuttig zijn
om een bezoek aan de nazorgpoli te brengen. De CVA/TIA-verpleegkundige kan
door middel van voorlichting en praktische tips wellicht iets voor u betekenen. De
begeleiding is ook gericht op de partner of naaste omgeving van de patiënt. Ook zij
kunnen voor allerlei vragen of problemen komen te staan.
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Contact

Verandering of overleg met betrekking tot de poliafspraak graag zo snel mogelijk
doorgeven via telefoonnummer 0229 257827.
Voor andere vragen of problemen met betrekking tot het CVA/TIA kunt u contact
opnemen met de CVA/TIA-verpleegkundige.
Zij is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag. Telefoonnummer: 0229 257566 of
mail: j.zwagerman@westfriesgasthuis.nl.
Bij afwezigheid kunt u een bericht achterlaten bij de medewerkers van de
polikliniek. Wij nemen dan contact met u op.
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl

FLD-00629-NL 16-02-2021

