neurologie

CVA zorgketen
Almelo/Hengelo
U of uw partner/familielid bent/is opgenomen op de afdeling neurologie in verband
met een CVA (= cerebro vasculair accident), in de volksmond ook wel ‘beroerte’
genoemd.
Gedurende deze opname is door het behandelteam besloten dat u gebruik kunt
maken van de CVA zorgketen. Dat wil zeggen dat het behandelteam in een tijdsbestek
van 5 dagen zal proberen om de onderzoeken af te ronden en vast te stellen hoe het
vervolgtraject (de behandeling c.q. de revalidatie) er voor u uit gaat zien.

CVA zorgketen Almelo/Hengelo is een
regionale keten van zorgverlenende
organisaties. Zij werken samen in een
netwerk zodat zij in elke fase van de
aandoening een deskundige, samenhangende
zorg en behandeling kunnen waarborgen.
Deze zorg is afgestemd op uw zorgbehoefte
en uw persoonlijke situatie.
De samenwerkende organisaties zijn:
 ZGT
 Verpleeghuizen:
Carint Reggeland; locatie Eugeria te
Almelo en locatie
st. Elisabeth te Delden
Zorggroep st. Maarten Gereia te Oldenzaal
TriviumMeulenbeltZorg; locatie Meulenbelt
te Almelo en locatie Het Borsthuis te
Hengelo
ZorgAccent & Thuiszorg Noordwest
Twente; locatie Krönnenzommer
 Revalidatiecentrum Het Roessingh
 ZorgAccent & Thuiszorg Noordwest
Twente
 District Huisartsen Vereniging (DHV)
 Verzorgingshuizen
Er zal aan u gevraagd worden of u voorkeur
heeft voor een bepaalde organisatie. Het kan
echter zijn dat wij geen gehoor kunnen geven
aan uw voorkeur omdat er geen plaats is bij
de betreffende organisatie. U zult dan elders
geplaatst worden.

Behoren de bovengenoemde deelnemende
organisaties niet tot uw voorkeur, dan kunnen
we u uiteraard begeleiden in het vinden van
een andere organisatie.

Zorgketen

De complete zorgketen met de verschillende
mogelijkheden zijn in het afgedrukte
stroomschema weergegeven.

Kosten

Als u of uw partner/familielid in het kader van
de CVA zorgketen Almelo/Hengelo wordt
opgenomen in het verpleeghuis, dan krijgt u
of uw partner/familielid te maken met een
eigen bijdrage.
Ook de thuiszorg kent een
inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
Het is verstandig te informeren naar de eigen
bijdrage regeling bij uw eigen
ziektekostenverzekeraar, bij de gemeentelijke
loketten of bij het CAK.

Vragen

Voor informatie/vragen kunt u zich altijd
wenden tot de hulpverleners die op dat
moment de zorg verlenen.
Meer informatie over een CVA kunt u lezen in
de Infopas; “Een beroerte en dan”
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Voor vragen over de zorgketen zijn CVAverpleegkundigen beschikbaar:
 Corine Timmers (Almelo)
 Agnes Hegeman (Almelo)
Zij zijn bereikbaar op de polikliniek neurologie,
telefoonnummer: 088 708 4320.
 Vera Whitworth (Hengelo)
 Ilse Olthof-Voshaar (Hengelo)
Zij zijn bereikbaar onder nummer
088 708 54 73.
Mochten zij niet aanwezig zijn, dan kunt u een
boodschap achterlaten. U wordt dan
teruggebeld.
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