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                                           Werkkaart Samen beslissen bij cognitieve problemen in de chronische fase 
 
Wanneer gebruik je deze kaart? 
 
Keuzedilemma: Welke behandelingen zijn mogelijkheden indien een patiënt en/of diens naasten problemen ondervindt van de cognitieve gevolgen van een 
CVA in de chronische fase?  
Binnen dit keuzedilemma zijn de zorgvormen opgenomen waarbinnen de CVA patiënt gericht werkt aan behandeldoelen waarbij de verwachting is dat de 

behandeling tot een verbetering in het functioneren leiden. De zorgvormen die meer gericht zijn op het monitoren van het functioneren thuis (door de CVA 

verpleegkundige of praktijkondersteuner), dagbesteding en/of ondersteuning van de patiënt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zijn uitgesloten van 

deze keuzekaart. 

 
Wie bespreekt deze keuzekaart? 

CVA verpleegkundige, huisarts, praktijkondersteuner-S, praktijkondersteuner-GGZ, revalidatiearts, psycholoog, ET, FT, MW. 
 

Opties: 

1- Poliklinische revalidatie revalidatiecentrum/ziekenhuis of NAH poli Heliomare 

2- Poliklinische revalidatie verpleeghuis 

3- Hersenz  

4- Ergotherapie eerst lijn 

5- Gespecialiseerd psycholoog 

6- Afasiecentrum (Esdégé Reigersdaal) 

 

Tips gebruik van werkkaart:                                                                                                                                                                                                           

Betrek de naasten van de patiënt bij het gesprek.  

Bespreek de opties die relevant zijn voor de patiënt en naasten, beperk je tot 2 a 3 opties  

Informatie op papier kan overzicht geven. Laat de patiënt of naasten de voor-en nadelen opschrijven die voor hem/haar spelen (of schrijf deze voor hem/haar 

op) 

Bespreek de opties neutraal (zodat de patiënt/naasten de ruimte voelen om een keuze te maken voor een optie die het beste bij hem/haar past) 

Sluit aan bij de patiënt/naasten (ga na welke voorkeuren, zorgen en/of verwachtingen er zijn)  

Geef de patiënt de tijd om na te denken over de keuze en kom hier zo nodig in een volgend gesprek op terug 
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Opties Kenmerken Veel voorkomende voorkeuren, zorgen 

en/of verwachtingen 

Optie 1 

Poliklinische revalidatie 

ziekenhuis/revalidatiecentrum 

  

          OF 

 

NAH poli Heliomare  

 

INCLUSIE CRITERIA 

HELIOMARE: 

 Er is een indicatie voor 

neuropsychologisch 

onderzoek en 

neuropsychologische 

revalidatie. 

 

 

 Combinatie van motorische en cognitieve revalidatie 

mogelijk: fysio-, ergotherapie, logopedie, 

psychologie, maatschappelijk werk, diëtetiek, sport, 

activiteitenbegeleiding. De behandeling wordt 

gecoördineerd door de revalidatiearts. 

 In Heliomare kan de patiënt begeleid worden in 

terugkeer naar oud werk of mogelijkheden nieuw 

werk kunnen onderzocht worden. 

 Op de NAH poli Heliomare is intensievere cognitieve 

revalidatie mogelijk door meerdere disciplines, 

individueel en in groepen: neuropsycholoog, cognitief 

trainer en ET. 

 Patiënt moet geleerde vaardigheden zelf thuis 

kunnen toepassen. 

 Professionals hebben expertise met CVA. 

 Behandelingen die patiënt klinisch heeft gestart 

kunnen poliklinisch worden vervolgd, soms met 

dezelfde behandelaar. 

 Op de NAH poli Heliomare is er intensieve 

behandeling/begeleiding naasten mogelijk (ook 

zonder behandeling patiënt) 

 Duur en intensiteit van de behandeling afhankelijk 

van voortgang en hulpvraag. 

 

 Heliomare www.nwx.nl, www.heliomare.nl en 

m.dijkman@heliomare.nl 

 Noordwest ziekenhuis locatie Alkmaar 

revalidatiesecretariaatpoli@nwz.nl  

 Vergoeding door 

ziektekostenverzekeraar. 

 Reistijd: afstand tot huis kan groot zijn. 

Parkeren bij ziekenhuis kan lastig zijn. 

 Reiskosten: met eigen vervoer of eigen 

bijdrage indien taxivervoer. 

Ziektekostenverzekeraar moet indicatie 

stellen voor taxivervoer. 

 

 

 

mailto:pohrak@live.nl
mailto:Gaby.Bohlmeijer@omring.nl
http://www.nwx.nl/
http://www.heliomare.nl/
mailto:m.dijkman@heliomare.nl
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Opties  Kenmerken  Veel voorkomende voorkeuren, zorgen 

en/of verwachtingen 

Optie 2 

Poliklinische revalidatie 

verpleeghuis  

 

 Combinatie van motorische en cognitieve revalidatie 

mogelijk 

 Professionals hebben expertise met CVA. 

 Behandelingen die patiënt klinisch heeft gestart 

kunnen poliklinisch worden vervolgd, soms met 

dezelfde behandelaar. 

 Patiënt moet geleerde vaardigheden zelf thuis 

kunnen toepassen. 

 Duur en intensiteit van de behandeling afhankelijk 

van voortgang en hulpvraag. 

 De behandeling wordt gecoördineerd door de 

specialist ouderengeneeskunde. 

 Deze behandeloptie is alleen beschikbaar voor 

patiënten die klinisch in het verpleeghuis hebben 

gerevalideerd. 

 Vergoeding door 

ziektekostenverzekeraar. 

 Reistijd: afstand tot huis kan groot zijn.  

Reiskosten: met eigen vervoer of eigen 

bijdrage indien taxivervoer. 

Ziektekostenverzekeraar moet indicatie 

stellen voor taxivervoer. 

Optie 3 

Hersenz 

  

INCLUSIE CRITERIA: 

 Er is geen indicatie (meer) 

voor neuropsychologische 

revalidatie. 

 

 Combinatie van groepsbehandelingen op locatie en 

thuisbehandeling in thuissituatie. 

Groepsbehandelingen rondom thema’s emotie en 

gedrag, bewegen, denken en doen, energie en 

communicatie. ( modules van 14 weken) 

 Thuis begeleiding is mogelijk in het leren toepassen 

van geleerde vaardigheden/strategieën. 

 Behandeling/begeleiding naasten mogelijk, 

intensiever doordat deze thuis kan plaatsvinden. 

 Intensief lotgenotencontact. 

 Langdurig traject (3-24 maanden). 

 

https://www.hersenz.nl/  

Voorkeuren/verwachtingen 

 Financiering via CIZ WLZ indicatie (Wet 

Langdurige Zorg). Hulp hierbij is 

mogelijk door zorgbemiddelaar van 

Hersenz www.hersenz.nl  

 Reistijd voor de groepsbehandeling: de 

afstand tot huis kan groot zijn. 

 Reiskosten: met eigen vervoer of eigen 

bijdrage indien taxivervoer. 

Ziektekostenverzekeraar moet indicatie 

stellen voor taxivervoer.. 

 

mailto:pohrak@live.nl
mailto:Gaby.Bohlmeijer@omring.nl
https://www.hersenz.nl/
http://www.hersenz.nl/
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Opties Kenmerken Veel voorkomende voorkeuren, zorgen 

en/of verwachtingen 

Optie 4 

Ergotherapie eerstelijn 

 Behandeling vindt veelal thuis plaats of in 

praktijk/gezondheidscentrum/verpleeghuis in de 

buurt. 

 Patiënt heeft de mogelijkheid om vaardigheden thuis 

te leren, op de plek waar hij ze nodig heeft. 

 Professionals hebben soms expertise met CVA: 

professionals CVA netwerk Alkmaar, professionals 

die vanuit verpleeghuis werken. 

 Duur en intensiteit van de behandeling afhankelijk 

van voortgang en hulpvraag.  

 Gericht op het weer kunnen uitvoeren van dagelijkse 

activiteiten op het gebied van wonen/zorgen, 

werken/leren, vrijetijd. 

 Sommige ergotherapeuten zijn ook cognitief 

revalidatie therapeut en hebben veel expertise in het 

weer leren van cognitieve vaardigheden en het leren 

omgaan met de cognitieve beperkingen. 

 

 http://www.cognitieverevalidatie.nl/crt/gecertificeerde-

therapeuten-en-assistenten/noord-holland 

 https://cvanetwerkalkmaar.nl/  

 Vergoeding eerstelijns ergotherapie van 

10 uur per jaar door de zorgverzekeraar. 

Vergoeding mede afhankelijk van 

aanvullende verzekering  

 Bij complexere vragen kan de 10 uur te 

weinig zijn of moeten de behandeldoelen 

overgedragen worden aan bijv. Hersenz, 

Esdege-Reigersdaal. 

 Reistijd (weinig of geen). 

 Reiskosten (weinig of geen). 

Optie 5 

Gespecialiseerd psycholoog 

eerste lijn 

 Cognitieve training bij verwerkingsproblematiek of 

cognitieve stoornis na revalidatie traject. 

 Psycholoog helpt vaker met begeleidingsvragen als 

behandelvragen (andere keuzekaart). 

 Geen multidisciplinaire behandeling 

 

 www.praktijkvief.nl  in Heiloo met kennis van  NAH, 

revalidatiepsychologie en neuropsychologie 

 Vergoeding vaak niet in eerste lijns 

behandeling, afhankelijk van 

verzekering. 

 

mailto:pohrak@live.nl
mailto:Gaby.Bohlmeijer@omring.nl
http://www.cognitieverevalidatie.nl/crt/gecertificeerde-therapeuten-en-assistenten/noord-holland
http://www.cognitieverevalidatie.nl/crt/gecertificeerde-therapeuten-en-assistenten/noord-holland
https://cvanetwerkalkmaar.nl/
http://www.praktijkvief.nl/
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Opties Kenmerken Veel voorkomende voorkeuren, zorgen 

en/of verwachtingen 

Optie 6 

 

Afasiecentrum Noord-Holland 

Noord  (Esdégé-Reigersdaal) 

 

 

 Specialistische afasietherapie, in groepen en soms 

individueel. 

 Logopedist aanwezig met specialisatie 

afasietherapie. 

 Individuele logopedie wordt niet altijd aangeboden. 

 Gevarieerd en uitgebreid aanbod op het gebied van 

afasietherapie c.q. leren omgaan met de afasie. 

 Intensief lotgenotencontact. 

 Duur en intensiteit van de behandeling afhankelijk 

van voortgang en hulpvraag, behandeling kan 

overgaan in dagbesteding 

 

 http://www.afasiecentrumnhn.st-er.nl 

Voorkeuren/verwachtingen 

 Vergoeding via een CIZ indicatie.  

 Reistijd: afstand tot huis kan groot zijn. 

 Reiskosten: met eigen vervoer of 

groepsvervoer vanuit het afasiecentrum. 

Voor groepsvervoer moet er een 

indicatie zijn vanuit de CIZ. 

 Naast afasietherapie kunnen er 

desgewenst ook gespecialiseerde 

dagactiviteiten aangeboden, op 

sommige locaties (de Zilvermeeuw van 

Esdege Reigersdaal) ook 

arbeidstraining. 

  

  

mailto:pohrak@live.nl
mailto:Gaby.Bohlmeijer@omring.nl
http://www.afasiecentrumnhn.st-er.nl/


 

180628 Werkkaart Samen beslissen bij cognitieve problemen in de chronische fase 
Contactpersonen Marion van Gend(pohrak@live.nl) en Gaby Bohlmeijer (Gaby.Bohlmeijer@omring.nl)      Pagina 6 van 6 
             
 

Welke behandeling is passend voor mijn cognitieve problemen? 

 

Optie Voordelen Nadelen 
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