
1

WELKOM 
BIJ HET 

H. HARTZIEKENHUIS 
MOL

Beroertezorg: eerste zorg 
en behandeling na een CVA



2

• Secretariaat Neurologie: 014 71 25 82
• Acute eenheid voor beroertezorg (Intensieve zorgen): 014 71 22 22
• Eenheid voor beroertezorg (Inwendige ziekten): 014 71 22 97
• Sociale dienst: 014 71 27 30

Indien u nog vragen heeft, stel ze ons gerust!
Wij staan u graag te woord.

Contact
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WAT IS EEN CVA (BEROERTE)?

CVA – ook beroerte of stroke genoemd – is de afkorting van cerebrovasculair accident. 
Een CVA wordt veroorzaakt door een gestoorde bloedvoorziening naar een deel van 
de hersenen, met uitvalsverschijnselen van bepaalde hersenfuncties als gevolg. 
Er zijn twee vormen:

Een herseninfarct (ischemisch CVA)

Bij een herseninfarct krijgt een deel van de hersenen te weinig bloed en daardoor 
te weinig zuurstof. Dat komt omdat een bloedvat wordt afgesloten door een 
bloedklonter. Een bloedklonter kan komen vanuit het hart, in het kader van een 
hartritmestoornis. Ook kan het zijn dat één van de hersenbloedvaatjes is dichtgeslibd 
door slagaderverkalking (atherosclerose). Bij een CVA gaat het in 80% van de 
gevallen om een herseninfarct.

Een hersenbloeding (hemorragisch CVA)

Bij een hersenbloeding scheurt een bloedvat in de hersenen open. Daardoor 
hoopt zich bloed op in de hersenen en worden hersencellen beschadigd. Een 
hersenbloeding komt veel minder vaak voor dan een herseninfarct (bij ongeveer 20% 
van de patiënten).

Bij een CVA wordt een deel van de hersenen niet meer doorbloed. Het bloed vervoert 
zuurstof en levensnoodzakelijke voedingsstoffen. Als de bloedcirculatie niet zeer snel 
hersteld wordt, zal de zone die door de beschadigde slagader  wordt doorbloed, 
onherroepelijk afsterven. Het CVA is dus voor de hersenen wat een hartinfarct is voor 
het hart. 
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Het is van essentieel belang om zo snel mogelijk het onderscheid tussen beide types 
te maken om een gerichte behandeling te kunnen starten. Om die reden moet iedereen 
met plotse uitvalsverschijnselen/waarschuwingstekens (verlammingsverschijnselen, 
gevoelssymptomen, spraakstoornissen…) zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. 

Zelfs als de waarschuwingstekens slechts enkele minuten duren is het zinvol om 
direct medische hulp te zoeken. Een zesde van de patiënten met een CVA heeft in 
de voorafgaande dagen tot weken een ‘waarschuwing’ gehad in de vorm van een TIA 
(transiënte (voorbijgaande) ischemische aanval of ook wel miniberoerte genoemd). 
Een TIA ontstaat als de bloedtoevoer naar een bepaald deel in de hersenen 
kortdurend onderbroken wordt. Als de oorzaak van een TIA tijdig opgespoord wordt, 
kan de kans op een CVA nadien in veel gevallen worden verminderd.
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HERKENNEN VAN EEN CVA

Voor het herkennen van een beroerte is de FAST-test ontwikkeld. Als de patiënt 
één of meer van de eerste drie punten niet goed kan uitvoeren, heeft hij of zij 
waarschijnlijk een beroerte. Punt vier dient om te bepalen of een patiënt nog op tijd 
is voor trombolyse.
• Face: Vraag de persoon om te lachen of de tanden te laten zien. Let op of de mond 

scheef staat en een mondhoek naar beneden hangt. 
• Arm: Vraag de persoon om beide armen tegelijkertijd horizontaal naar voren te 

strekken en de binnenzijde van de handen naar boven te draaien. Let op of een 
arm wegzakt. 

• Speech: Vraag aan de persoon of aan de familieleden of er veranderingen zijn in 
het spreken (onduidelijk spreken of niet uit de woorden kunnen komen).

• Time: Stel vast hoe laat de klachten begonnen zijn. Dit is van belang voor mogelijke 
trombolyse.

De volgende symptomen die plots 
beginnen, zijn alarmerend:
• plotse verlamming of gevoelsstoornissen 

van arm, been of gelaat
• plotse verwardheid, moeite om te spreken 

of moeite om mensen te begrijpen
• plotse gezichtsdaling of blindheid aan één 

of beide ogen
• plots dubbelzicht
• plotse gangmoeilijkheden, duizeligheid of 

evenwichtsmoeilijkheden
• plotse hoofdpijn
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DE ACUTE FASE

De meeste patiënten die symptomen van een CVA of een TIA vertonen, worden via 
de spoedgevallendienst opgenomen. Daar gebeurt een bloedafname, wordt een 
infuus geplaatst en wordt een ECG (of hartfilmpje) afgenomen.
Op radiologie gebeurt een CT-scan van de hersenen. Zo kan de arts bepalen welk 
soort beroerte de patiënt heeft en een eerste behandelingsplan starten.
 
Bij een herseninfarct kan de behandeling bestaan uit:
• Het toedienen van medicatie om klonters, die verantwoordelijk zijn voor de 

beroerte, op te lossen (= trombolyse). Trombolyse moet binnen de 4.5u na de 
eerste verschijnselen worden gestart. Er zijn strenge eisen aan verbonden. 
Daardoor komt niet iedereen in aanmerking voor trombolyse. De neuroloog bepaalt 
of trombolyse voor de patiënt zinvol en veilig is.

• Het toedienen van medicatie die nieuwe klontervorming moet tegengaan.

Bij hersenbloedingen of bij ernstige vernauwingen van de halsvaten kan een 
dringende operatie noodzakelijk zijn.

Nadat de onderzoeken op spoedgevallendienst afgerond zijn,  zal de neuroloog 
beslissen of  de patiënt overgeplaatst wordt naar de acute eenheid beroertezorg op 
intensieve zorgen of naar de eenheid beroertezorg op de verpleegafdeling inwendige 
ziekten.
Daar worden een aantal belangrijke lichaamsfuncties voortdurend of op regelmatige 
tijdstippen gevolgd: bloeddruk, hartritme, temperatuur, ademhaling en zuurstofgehalte 
in het bloed. Ook worden nauwlettend verschillende neurologische functies 
opgevolgd. 
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Daarnaast zullen meer gespecialiseerde onderzoeken gebeuren om na te gaan welk 
mechanisme verantwoordelijk is voor de beroerte. Mogelijke onderzoeken zijn:
• Controle CT scan van de hersenen of MRI-scan van de hersenen om het letsel in 

de hersenen in beeld te brengen.
• Onderzoeken van halsbloedvaten om vernauwingen of scheurtjes van de 

bloedvaten op te sporen (duplex, CT- of MR-angiografie van de halsvaten).
• Onderzoek van het hart aangezien een CVA veroorzaakt kan zijn door een 

hartaandoening. Meestal gaat het om een echocardiografie.

Intensieve controle vanaf het begin van de opname, gecombineerd met een snelle 
start van de revalidatie, verhoogt de kans op herstel en de mate waarin de patiënt 
weer zelfstandig kan functioneren.
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DE REVALIDATIEFASE

Afhankelijk van de situatie krijgt men verdere behandeling en revalidatie: ofwel thuis, 
ofwel ambulant, ofwel op de revalidatie afdeling. Het multidisciplinaire team overlegt 
dit met de patiënt, zijn familie en/of naaste omgeving.

Het is mogelijk dat een deel van het aangetaste hersengebied zich “herstelt” of 
buurgebieden (een deel van) de functies overnemen. Dan zijn de klachten of 
verschijnselen van tijdelijke aard. In het begin is het moeilijk te voorspellen welke 
verbeteringen zullen optreden. Dat blijkt pas na verloop van tijd. Bijna altijd betekent 
dit voor de patiënt en zijn familie dat de patiënt niet meer de oude zal zijn.

De gevolgen van CVA zijn dan ook verschillend van persoon tot persoon. Algemeen 
blijft een CVA voor elk van u een onthutsend voorval. In België zijn er jaarlijks 19.000 
nieuwe slachtoffers en de kans op een nieuw CVA of op verwikkelingen is reëel. De 
patiënt zal dan ook medicatie voorgeschreven krijgen, om een herval te voorkomen.
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HET TEAM VOOR BEROERTEZORG

Het onderzoek en de behandeling door het team 
voor beroertezorg

Belangrijk is het om mogelijke gevolgen en verwikkelingen van het CVA in kaart te 
brengen. Voorbeelden hiervan zijn problemen met slikken, problemen met plassen, 
gedragsproblemen, hoge bloeddruk, kans op een trombose (bloedstolsel).
Het team voor beroertezorg is een samenwerkingsverband tussen verschillende 
zorgverleners:
• De verpleegkundigen spelen een centrale rol in de opvang en begeleiding van 

de patiënt en zijn familie door hun continue aanwezigheid. Zij staan in voor de 
dagelijkse verzorging en ondersteuning. Ze zijn het aanspreekpunt voor de patiënt 
en zijn familie.

• De kinesist geeft de patiënt dagelijks individuele revalidatieoefeningen. De therapie 
wordt bij aanvang van de revalidatie op de kamer gegeven en daarna in de kinézaal.

• De logopedist geeft uitleg en aangepaste oefeningen voor het verbeteren van 
de communicatie tussen de patiënt en zijn omgeving. Daarnaast probeert de 
logopedist ook eet- en slikstoornissen weg te werken.

• De ergotherapeut geeft oefeningen om handelingen uit het dagelijkse leven 
opnieuw aan te leren, zoals zelfzorgactiviteiten, huishoudelijke activiteiten… Het 
is de bedoeling om zo te komen tot een zelfstandiger functioneren met of zonder 
hulpmiddelen. De patiënt krijgt dagelijks therapie in de ergozaal of op de kamer.

• De sociale dienst helpt de patiënt en zijn familie het ontslag voor te bereiden.
• De pastorale dienst geeft steun en begeleiding waar gewenst en noodzakelijk.

Met de gegevens over de patiënt, die de verschillende hulpverleners inbrengen, 
wordt een behandelplan opgesteld. Iedere patiënt krijgt aangepaste zorg, op het 
aangewezen moment.
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Voorstelling van het team voor beroertezorg

Neurologen Dr. Keersmaekers
Dr. Swinnen
Dr. van Son

Revalidatiearts Dr. Dirckx
Hoofdverpleegkundige spoedgevallen Jef Goris
Hoofdverpleegkundige acute eenheid beroertezorg 
(intensieve zorgen)

Hilde Torfs

Hoofdverpleegkundige eenheid beroertezorg  
(inwendige ziekten)

Dirk Huysmans

Kinesitherapeuten Wendy Vreys
Gespecialiseerde verpleegkundigen van de spoed-
gevallendienst, acute eenheid voor beroertezorg 
(intensieve zorgen) en eenheid beroertezorg  
(inwendige ziekten)
Logopedist Annelies Wouters
Ergotherapeut Nathalie Van Vyve
Sociale dienst Marlies Dams
Pastorale dienst Griet Van Coillie
Psychologische dienst

Elk lid van het team levert vanuit zijn eigen deskundigheid een bijdrage aan een 
optimale behandeling, aangepast aan de persoonlijke situatie van de patiënt. Elke 
week komen alle betrokken zorgverleners op donderdagmiddag bijeen om het beleid 
waar nodig bij te sturen.  
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BRONNEN

• Belgische vereniging tegen cerebrovasculaire aandoeningen:  
http://www.strokenet.be
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OPMERKINGEN
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H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1 – 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
E-mail: info@azmol.be
www.azmol.be
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Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43


