
Traject, 
van S.E.H. tot nazorgpoli 

in het ziekenhuis

Stroke Care Verpleegkundigen

Cora Verhoeven
Nathalie Koenen



Hoe herken je een TIA of CVA?



Route naar en in het ziekenhuis
• Plots klachten die wijzen op een TIA/ CVA

ÆHuisarts of 112

• S.E.H. 

ÆMogelijk trombolyse behandeling 

• Opname op S.C.U.

• Informatie gesprek S.C.V



Hoe herken je een T.I.A. of 
C.V.A?



Trombolyse behandeling

* Binnen 4,5 uur na begin van de klachten
* Medicijn: Alteplase
*   Contra indicaties
*   Neurologische controles



De Glascow Coma Scale
Æ Mate van bewustzijnsdaling vaststellen 

Beste reactie ogen (E) (max. score 4)
Beste motorische reactie (M) (max. score 6)

(Beweging)
Beste verbale reactie (V) (max. score 5)

(Uiting)

Score 13 of hoger betekent: matige beschadiging
Score 9- 12 betekent: gemiddeld ernstige beschadiging
Score 8 of minder betekent: ernstige beschadiging, vaak met    

restverschijnselenÆslechte prognose



E: Open van de ogen
4) Patient opent spontaan de ogen (bijv. wanneer u aan zijn bed staat)
3) Patient opent de ogen wanneer u hem dat vraagt
2) Patient opent de ogen na een pijnprikkel
1) Patient opent de ogen niet                                                                                                

M: de beste motorische reactie
6) Patient voert een opdracht uit
5) Patient lokaliseert (bij een frontaal toegediende pijnprikkel, waarbij het 
voldoende is als de hand tot de kin komt.)
4) Patient trekt de arm terug bij bijv het geven van een pijnprikkel op het 
nagelbed, maar lokaliseert niet.
3) Patient buigt abnormaal een arm bij een pijnprikkel op het nagelbed
2) Patient strekt abnormaal een arm bij een pijnprikkel op het nagelbed
1) Patient toont geen enkele motorische reactie.                                                         

V) De beste verbale reactie (antwoord opvragen)
5) Patient is georiënteerd 
4) Patient is verward
3) Patient spreekt slechts losse woorden, zonder enig verband
2) Patient kreunt slechts op vragen en opdrachten
1) Patient reageert niet op vragen en opdrachten                                                                                

Patiënten met een afasie kan de V niet scoren!



Mw P. is een vrouw van 68 jaar.
Opgenomen op de Stroke Care Unit met 
Verminderde kracht rechts, onduidelijk praten. 
Mw ligt met haar ogen dicht. 
De verpleegkundige roept Mw, maar ze reageert niet.
Vervolgens raakt ze haar aan en roept nogmaals: geen 
reactie.
De verpleegkundige geeft een pijnprikkel op het nagelbed 
van de
linker hand, waarna Mw haar ogen opent,
en ze met haar rechterhand naar haar linkerhand reikt.
Mw P. kijkt de verpleegkundige woest aan en duwt haar 
weg. 
Ze brabbelt wat losse onverstaanbare woorden.
Als de verpleegkundige aan Mw P vraagt of ze weet waar 
ze is, geeft
ze geen antwoord, bij doorvragen ook niet.
Als de verpleegkundige vraagt of Mw haar arm op wilt 
tillen, doet Mw niets.
Ook niet als de verpleegkundige dit voordoet.

Welke EMV score heeft Mw P.?

Mw P. is een vrouw van 68 jaar.
Opgenomen op de Stroke Care Unit met 
Verminderde kracht rechts, onduidelijk praten. 
Mw ligt met haar ogen dicht. 
De verpleegkundige roept Mw, maar ze reageert niet.
Vervolgens raakt ze haar aan en roept nogmaals: geen reactie.
De verpleegkundige geeft een pijnprikkel op het nagelbed van de
linker hand, waarna Mw haar ogen opent,
en ze met haar rechterhand naar haar linkerhand reikt.
Mw P. kijkt de verpleegkundige woest aan en duwt haar weg. 
Ze brabbelt wat losse onverstaanbare woorden.
Als de verpleegkundige aan Mw P vraagt of ze weet waar ze is, geeft
ze geen antwoord, bij doorvragen ook niet.
Als de verpleegkundige vraagt of Mw haar arm op wilt tillen, doet Mw niets.
Ook niet als de verpleegkundige dit voordoet.

Welke EMV score heeft Mw P.?

Casus (om Glascow Coma Scale te oefenen)



Onderzoeken

* CT-schedel
* ECG
* Laboratorium onderzoek                 
* Duplex carotiden 
* Evt. consulten



Medicatie

*   Plaatjesremmer of orale coagulantia 
*   Statine 
*   Bloeddrukverlager  



- Verzorging

- Complicaties



Risicofactoren



Leefstijl



Omgaan met de gevolgen



Revalidatie mogelijkheden

* Naar huis
* Revalidatie
* Permanente opname verpleeghuis



Naar huis zonder zorg
- Signaleringshuisbezoek

- Poliklinische controle 

- Telefonische bereikbaarheid 



Bespreken van seksualiteit na 
een CVA

“…. is het wel onze taak?”
“…. wie begint er over?”
“…. het is zo’n moeilijk onderwerp”
“…. de meeste patiënten zijn al zo oud”



Seksualiteit

* Wat wordt daar onder verstaan?
* Wanneer heb je eigenlijk een seksueel    

probleem?



CVA en seksuele disfuncties

Enkele voorbeelden:

- erectieproblemen
- verminderde zin
- vaginale droogheid
- orgasme afname
- angst voor een nieuwe beroerte tijdens seks
- veel mannen komen te snel klaar



Risico CVA en seksualiteit

- Infarct
- Bloeding





Praten over seks is een

Vaardigheid

Attitude

Kennis





PLISSIT model

Niveau 1: bespreekbaar maken, dingen benoemen
Niveau 2: informatie/ voorlichting geven

overhandigen van folders
Niveau 3: advies geven

probleem analyse maken
Niveau 4: gespecialiseerde behandeling door deskundige



Niveau 1 : Verpleegkundige

Niveau 2:  Verpleegkundige

Niveau 3:  Psycholoog/ maatschappelijk werk

Niveau 4:  Seksuoloog



Seksuele bijwerkingen van 
geneesmiddelen 



Bereikbaarheid Stroke Care Vpk

Tel: 010-2975190

Mail: strokecarevpk@ikazia.nl

Zijn er nog vragen???


