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Opleidingseisen 

 

De CVA-verpleegkundige heeft één van onderstaande opleidingen met 

goed gevolg afgerond: 

 Opleiding Revalidatieverpleegkundige. 

 Opleiding Neurorevalidatie bij het NPI. 

 Opleiding Neurorevalidatie bij ITON. 

 Opleiding neuroverpleegkundige bij de Amstelacademie. 

 

Daarnaast heeft de CVA-verpleegkundige de volgende scholing gevolgd: 

 Professioneel communiceren met cliënt met hersenletsel bij Axon. 

 

De CVA-verpleegkundige: 

 Is BIG-geregistreerd. 

 Is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van 

Revalidatieverpleegkundigen. 

 

De CVA-verpleegkundige: 

 Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied door het 

bijwonen van congressen, het bijhouden van vakliteratuur en het 

volgen van nascholing.  

 

 

Zorgverlening 

 

De CVA-verpleegkundige: 

 Levert zorg volgens de Zorgstandaard CVA en de CBO-richtlijn. 

 Levert zorg volgens de professionele standaarden van de eigen 

beroepsgroep. 

 



 

 

 

 Levert zorg volgens de afspraken in het zorgpad CVA Rotterdam e.o. 

 Werkt volgens de in Rotterdam geldende protocollen voor CVA-zorg. 

 

 

Ervaring en competenties 

 

De CVA-verpleegkundige: 

 Heeft aantoonbare ervaring op het gebied van 

behandeling/begeleiding van CVA-patiënten. 

 Heeft de competenties zoals omschreven in Deelberoepsprofiel 

Revalidatieverpleegkundige (V&VN).  

 Voldoet aan de taak-/functieomschrijving van de organisatie waar ze 

in dienst is.  

 Heeft kennis van klinimetrie op het gebied van CVA.  

 Heeft ervaring in de thuiszorg of is bereid zich dit eigen te maken. 

 Kan zelfstandig, accuraat en solistisch werken binnen vastgestelde 

kaders en kan samenwerken binnen de eerste lijn. 

 Is in staat de patiënt en mantelzorger in de thuissituatie te 

begeleiden: heeft de juiste communicatievaardigheden, is in staat 

goed te observeren, zoekt samen met patiënt en mantelzorger naar 

oplossingen, stimuleert zelfredzaamheid en zelfregie. 

 Fungeert als coördinatiepunt in de eerste lijn en is in staat de zorg 

van de verschillende disciplines op elkaar af te stemmen.  

 Neemt een actieve rol in het op individueel patiëntniveau afstemmen 

van de zorg met andere disciplines (mondeling of schriftelijk).  

 Weet wanneer en hoe andere zorgverleners ingeschakeld moeten 

worden. 

 Kent en onderhoudt haar netwerk in de eerste lijn (o.a. paramedici, 

huisartsen, welzijnsorganisaties) en tweede lijn (ziekenhuizen, 

revalidatiecentra, verpleeghuizen). 

 

 

 

 



 

 

 

Aantal consulten  

 

De CVA-verpleegkundige levert minimaal 10 uur zorg per maand bij de 

patiënt thuis.  

 

Bijeenkomsten  

 

De CVA-verpleegkundige neemt deel aan: 

1. Overleg CVA-verpleegkundigen 2x per jaar: 

 Afstemming. 

 Werkwijze: gebruik protocollen en zorgpad, registratie. 

 Elkaar op de hoogte brengen van nieuwe (landelijke) 

ontwikkelingen.  

 Deskundigheidsbevordering.  

 Kwaliteit van zorg bewaken en verbeteren op verpleegkundig 

gebied. 

 

2. Monodisciplinaire intervisie 2x per jaar: 

 Casuïstiekbespreking. 

 Uitwisseling ervaringen. 

 Deskundigheidsbevordering.  

 Kwaliteit van zorg bewaken en verbeteren op verpleegkundig 

gebied. 

 

3. Bijeenkomsten van het eerstelijnsnetwerk. 

 

 

Overig 

 

De CVA-verpleegkundige: 

 Neemt deel aan de registratie van de door de Rotterdam Stroke 

Service (RSS) vastgestelde indicatoren. Jaarlijks rapporteert men aan 

het Algemeen Bestuur van de RSS.  



 

 Indien het landelijk Kennisnetwerk CVA overgaat tot benchmarking 

van de chronische fase, neemt de CVA-verpleegkundige deel aan 

deze benchmark. 

 
 


