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Resultaten:
- Positief
- Handig
- Fijn dat alle bruikbare en actuele informatie gebundeld is
- Naslagwerk in alle fases
- In beheer van patiënt is groot voordeel
- Beter in beeld wat er in de vorige setting is gedaan, soort overdracht
- Meerwaarde voor de thuiszorg
- Mooi streven om het in de toekomst te digitaliseren
- Verpleging moet goed alert blijven op gebruik van de map
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Resultaten:
- Meerwaarde door meer eenduidigheid en gebundelde informatie
- Voor de patiënt van grote meerwaarde dat de informatie op maat wordt 

aangeboden
- Makkelijker om op elkaar door te werken
- Meer structuur in onderlinge communicatie
- Door de map heb je een completer beeld (waardoor minder werk om dingen in de 

vervolgsetting uit te zoeken)
- Meer informatie van betrokken disciplines
- De map als aanknopingspunt voor gesprek (bijv. als je als thuiszorg voor het eerst 

bij iemand komt)
- De map maakt (telefonisch) contact zoeken met zorgverleners laagdrempeliger
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Resultaten:
- Als een CVA patiënt is opgenomen of net met ontslag naar huis is gegaan vragen:

1. Heeft u een Persoonlijke Informatiemap Hersenletsel?
2. Zullen we samen in de map kijken? (+ hierna de map samen doornemen)
3. Gaat u akkoord met het vervolgen van het gebruik van de map?

- Voor gebruik van de map in regio Sneek: thuiszorgmedewerkers nemen contact op 
met CVA consulent Grietje Bloemsma

- Bij de leidinggevende en in het team benoemen dat de PIH er is, en het gebruik 
van de PIH als onderwerp agenderen

- Vaste evaluatiemomenten omrent het gebruik van de map plannen
- Actief blijven gebruiken, maatwerk
- Vanuit het ziekenhuis en revalidatiesetting bij ontslag duidelijk bij de patiënt 

aangeven dat de map thuis ook wordt gebruikt
- Vanuit het ziekenhuis en revalidatiesetting bij ontslag duidelijk in de 

(verpleegkundige + behandelaren) overdracht zetten dat de patiënt een PIH in 
zijn/haar beheer heeft

- De PIH integreren in de map van de eigen organisatie (bijv. de map van de 
thuiszorg of de map van de Noorderbrug/Hersenz). Als organisatie hier zelf keuzes 
in- en afspraken over maken.
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