Samen werken
aan de beste
CVA-zorg
Aangesloten organisaties bij de Rotterdam Stroke Service
Eerstelijns CVA netwerk regio Rotterdam

Ziekenhuizen
l (rode markeringen)
2. Sint Franciscus Vlietland
3. Sint Franciscus Gasthuis
5. IJsselland Ziekenhuis
9. Erasmus Medisch Centrum
11. Ikazia Ziekenhuis
12. Maasstad Ziekenhuis
14. Van Weel- Bethesda ziekenhuis

www.rotterdamstrokeservice.nl

Vervolginstellingen
voor revalidatie en
thuiszorgaanbieders
l (blauwe markeringen)
1.	Zonnehuisgroep Vlaardingen locatie
Zonnehuis
4.	Transmitt Revalidatie
6. De Zellingen locatie Rijckehove
7.	Laurens locatie Antonius Binnenweg
8. Rijndam Revalidatie
11. Laurens locatie Intermezzo
13.	Careyn locatie De vier Ambachten
15. Locatie Rembrandt
16. Curamare locatie Nieuw Rijsenburgh

www.rotterdamstrokeservice.nl

De medische term voor een beroerte - ook wel een
herseninfarct of hersenbloeding genoemd - is Cerebro
Vasculair Accident (CVA). Vrij vertaald betekent dat
‘ongeluk in de hersenen’. Het is een (tijdelijke) beschadiging
van de hersenen en heeft meestal zowel lichamelijke als
geestelijke gevolgen. Dit heeft een grote invloed op uw
leven en dat van uw naasten. Jaarlijks zijn er in Nederland
ongeveer 45.000 mensen die een CVA doormaken.

Door jarenlange ervaring en regelmatige (bij)scholing zijn
zij volledig op de hoogte van de ontwikkelingen op het
gebied van CVA-(na)zorg. Daardoor bent ú verzekerd van
de juiste zorg en begeleiding op het juiste moment.

Rotterdam Stroke Service
Rotterdamse ziekenhuizen, revalidatiecentra, thuiszorg
en eerstelijn CVA netwerk werken samen om de zorg
zo goed mogelijk te organiseren. Gezamenlijk vormen
deze instellingen de Rotterdam Stroke Service: een
samenwerkingsverband van zorgaanbieders met als doel
het bieden van de best mogelijke zorg voor mensen met
een beroerte. Door deelname hieraan is de kwaliteit van
de zorg gewaarborgd.

Kwaliteit van zorg
Als u een CVA hebt doorgemaakt, bent u opgenomen en behandeld op
een aparte afdeling in het ziekenhuis, de Stroke Unit. Als er uitvals
verschijnselen zijn ontstaan, betekent dat een periode van veel oefenen
en revalideren.
Revalidatie is er over het algemeen op gericht u weer zo zelfstandig
mogelijk in uw eigen omgeving te laten functioneren. Met een zo hoog
mogelijke kwaliteit van leven.
Hoe lang en waar u werkt aan uw herstel hangt af van uw persoonlijke
situatie, zoals de ernst van uw lichamelijke en geestelijke klachten, uw
conditie en uw thuissituatie. In het ziekenhuis kunnen artsen, therapeuten
en verpleegkundigen door hun jarenlange ervaring al binnen 24 uur na
opname beoordelen wat voor u waarschijnlijk de beste plek is om te
revalideren. Het kan zijn dat u naar een revalidatiecentrum gaat om
te werken aan uw revalidatie. Of u kunt - met thuiszorg - thuis werken
aan uw herstel. Maar in elke situatie is het belangrijk dat u de juiste zorg
en begeleiding op het juiste moment krijgt. Door professionals die zijn
gespecialiseerd in CVA-(na)zorg.
Van zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de Rotterdam Stroke Service
weet u zeker dat zij zijn gespecialiseerd.

De organisaties binnen de Rotterdam Stroke Service
hebben samen afspraken gemaakt om de zorg zo goed
mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit hebben zij vastgelegd
in een ketenprotocol en kwaliteitseisen. De organisaties
worden getoetst of zij aan deze afspraken en eisen voldoen.
De resultaten hiervan bespreken de organisaties jaarlijks
met elkaar, om te kijken hoe zij van elkaar kunnen leren.
Verder organiseert de Rotterdam Stroke Service jaarlijks
scholingen voor medewerkers en werkt zij aan versterking
van de onderlinge samenwerking en communicatie. Zo
bent u verzekerd van de juiste zorg op het juiste moment.
Door gespecialiseerde medewerkers.
Op de achterzijde ziet u welke organisaties in de Rotterdam
Stroke Service samenwerken en waar zij gevestigd zijn in
Rotterdam.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u een email
sturen naar info@rotterdamstrokeservice.nl.
Of kijk op de website www.rotterdamstrokeservice.nl.

