CVA Ketenzorg geeft mensen
hun leven terug na een beroerte
Sinds 1996 is er al CVA Ketenzorg in Maastricht. In de loop der jaren is ketensamenwerking sterk
ontwikkeld en hebben veel patiënten baat bij deze gezamenlijke nazorg. Ieder jaar krijgen ruim
41.000 mensen een CVA. 10.000 Mensen overlijden hieraan. Het is doodsoorzaak nummer twee
en de grootste oorzaak voor invaliditeit. In Nederland moeten circa 500.000 mensen met de
gevolgen van een beroerte leven. Die gevolgen kunnen onder meer zijn: sociaal disfunctioneren,
depressie of karakterverandering en overbelasting van de mantelzorger. “Het doel van de ketenzorg is om het herstelproces bij de individuele patiënt zo goed mogelijk te begeleiden en te
ondersteunen, waarmee de kwaliteit van leven wordt verbeterd”, aldus Miranda Hendrikx, CVAketencoördinator bij het Maastricht UMC+.
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