
 
 
Kosten 

 
Deelname aan casemagement CVA is conform de 
eigen bijdrage regeling Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). 
 

 
Informatie 
 

Heeft u naar aanleiding van deze folder vragen of wilt 
u meer informatie over casemagement CVA, dan 
kunt u contact opnemen met de casemanager bij het 
Coördinatiepunt Zorg. 
Telefoonnummer: (079) 37 19 471. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
                   

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Casemanagement CVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze folder is bestemd voor cliënten, familie en 
          andere direct betrokkenen ofwel mantelzorgers. 

 
 

 



 
CVA……wat nu?  
CVA is de afkorting van de medische term Cerebro 
Vasculair Accident,  wat zoveel betekent als een ongeluk in 
de hersenen. 
Dit kan een herseninfarct zijn waarbij een bloedvat in de 
hersenen door een bloedpropje verstopt is geraakt of een 
hersenbloeding, doordat een bloedvat gescheurd is. 
Bij beide vormen van een CVA treedt beschadiging op van 
de hersenen. 
De gevolgen van een CVA zijn ingrijpend voor de cliënt en 
direct betrokkenen. 
 
Inleiding  
In Zoetermeer bestaat een intensieve samenwerking in de 
CVA-zorg tussen diverse partijen zoals de huisarts, ‘t Lange 
Land Ziekenhuis en Vierstroom.  
Het doel van deze samenwerking is om zo snel mogelijk 
een diagnose te stellen en een behandelplan af te spreken. 
Na afronding van de diagnostiek en stabilisatie van de cliënt 
wordt de ontslagprocedure ingezet, waardoor de cliënt niet 
langer dan noodzakelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven 
en er gestart kan worden met het revalidatieproces. 
 
In het ziekenhuis wordt u bezocht door een casemanager.  
Hij/zij is vanaf het moment van opname in het ziekenhuis 
betrokken bij het hele proces.  
De casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider. 
De casemanager informeert, denkt mee, adviseert, regelt 
zorg en helpt keuzes te maken vanaf het moment van de 
diagnose in het ziekenhuis. 
 

 

 
Zorgaanbod 
Het zorgaanbod kan onder andere bestaan uit: 
 
‘t Lange Land Ziekenhuis 

• diagnostiek en behandeling  
• verpleging en verzorging 

 
Vierstroom locatie Vivaldi  

• onderzoek en behandeling  
• verzorging en verpleging 
• revalidatie 
• dagbehandeling 

 
Vierstroom Thuiszorg 

• begeleiden bij dagelijkse verzorging 
• huishoudelijke ondersteuning 
• deelname aan een dagvoorziening 
• alarmopvolging 

 
Daarnaast kan bij Vierstroom gebruik worden gemaakt van 
diverse voorzieningen aan huis zoals: maaltijden, kapper, 
pedicure, etc. Deze voorzieningen maken deel uit van de 
Ledenservice van Vierstroom. Tevens zijn er mogelijkheden 
om vrijwilligers in te schakelen via de Stichting Rondom 
Mantelzorg.  


