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De inhoud van deze map is vertrouwelijk. 
Map zoek geraakt en gevonden? Neem dan contact op met de 
ketencoördinatoren via cvaverpleegkundige@znb.nl of via 058-2867362. 



Inleiding 

U krijgt deze map omdat u bent getroffen door een TIA, hersenbloeding of 

herseninfarct. Dit wordt ook wel een CVA genoemd. Een CVA staat voor Cerebro 

Vasculair Accident. Dit betekent letterlijk vertaald: een ongeluk in de bloedvaten van 

de hersenen. Een hersenbloeding en herseninfarct worden ook wel beroerte 

genoemd. In deze map spreken we van hersenbloeding, herseninfarct en TIA. 

Een hersenbloeding, herseninfarct of TIA is een ingrijpende gebeurtenis. Wij willen u 

graag zo goed mogelijk begeleiden bij uw ziekteproces: van opname tot ontslag. 

Door middel van deze Persoonlijke Informatiemap Hersenletsel willen wij u en uw 

familie/naasten informeren, als aanvulling op onze mondelinge uitleg.  

Samen met u bekijken we wat voor u de beste manier van revalideren is na ontslag 

uit het ziekenhuis. Gedurende de opname en tijdens eventuele verdere revalidatie 

vullen we de map aan met informatie, adviezen en oefeningen die voor u belangrijk 

zijn.  

 

Indeling van de map 

De map is opgedeeld in verschillende kleuren. U kunt in de inhoudsopgave 

terugvinden achter welke kleur tabblad u welke informatie kunt vinden. Hieronder 

volgt een korte toelichting op de verschillende onderdelen. 

Achter het rode tabblad vindt u de Actuele adviezen. Hier kunt u de adviezen van alle 

behandelaren vinden die op dit moment voor u van toepassing zijn.  

Achter het oranje tabblad, Algemene informatie, vindt u algemene informatie over de 

gevolgen van een hersenbloeding en herseninfarct. Ook staan hier verwijzingen naar 

nuttige websites en lotgenotenbijeenkomsten. 

Achter het gele tabblad vindt u Behandeling. Hier staat kort toegelicht waarvoor u bij 

de verschillende artsen, behandelaren en verpleging terechtkunt en wat u van hen 

kunt verwachten. Ook vindt u hier de namen van de betrokken behandelaren. De 

behandelaren zullen oefeningen en informatie die voor u van toepassing is, achter dit 

tabblad plaatsen. 



Achter het tabblad van elke behandelaar vindt u een communicatieblad. De 

betrokken behandelaar zal hier regelmatig kort de voortgang en eventuele 

bijzonderheden van de behandeling beschrijven. Wanneer u vragen heeft aan een 

behandelaar, adviseren wij om deze niet op de communicatiebladen te schrijven, 

maar om hierover de betreffende behandelaar aan te spreken of te bellen. Zo weet u 

zeker dat uw vraag de juiste behandelaar bereikt. 

Achter het groene tabblad, Ontslag/nazorg, wordt informatie geplaatst die te maken 

heeft met uw ontslag. Denk hierbij aan praktische informatie zoals telefoonnummers 

van behandelaren of wijkverpleegkundigen die u nodig heeft na het ontslag. 

 

Persoonlijk eigendom 

Deze map is uw persoonlijke eigendom. U ontvangt de map bij opname in het MCL 

en mag deze meenemen naar huis of naar een vervolgsetting waar u gaat 

revalideren. Wij adviseren u deze map bij iedere afspraak/behandeling mee te 

nemen. U heeft de map in eigen beheer en heeft zeggenschap over wie de map in 

mag zien. Uiteraard staat het u vrij om zelf dingen toe te voegen aan deze map. 

 



 

 

Wie heeft er in de map geschreven? 

Datum Discipline Naam 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



 

 

Websites 

Voor algemene informatie over herseninfarct/hersenbloeding en voor informatie over 

zorg in de regio kunt u kijken op: www.kennisnetwerkcva.nl  

www.hartstichting.nl 

Voor informatie over de oorzaken van een herseninfarct/hersenbloeding en hoe een 

volgend herseninfarct/hersenbloeding voorkomen kan worden. 

www.hersenstichting.nl  

Voor informatie over de gevolgen van hersenziektes en adviezen hoe ermee om te 

gaan. 

www.hersenletsel.nl 

Voor informatie over lotgenotencontacten en hoe anderen met hersenletsel omgaan. 

www.thuisarts.nl 

Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over 

gezondheid en ziekte. 

www.hersenletsel-uitleg.nl  

Alles over hersenletsel in gewone taal 

 

Lotgenotenbijeenkomsten 

In de regio kunt u contact zoeken met lotgenoten via: 

 Hersenletseltrefpunten in Leeuwarden (iedere derde dinsdag van de maand, 

15.00 – 16.30 uur, Abbingahiem) en Harlingen (tweemaandelijks op de derde 

donderdag van februari, apri, juni, augustus, oktober en december). 

 Bijeenkomsten patiëntvereniging in Beetsterzwaag  

 Website van patiëntvereniging: www.hersenletsel.nl  

 

Autorijden 

Wanneer u een TIA, hersenbloeding of herseninfarct heeft gehad, heeft dit ook 

gevolgen voor het autorijden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u gedurende een aantal 

weken of maanden niet mag autorijden. Maar dit hangt af van de ernst van de 



 

 

aandoening, de eventuele restverschijnselen (bijv. verlamming of epilepsie) en het 

medicijngebruik. Voor iedereen die een TIA, hersenbloeding of herseninfarct heeft 

gehad, geldt in ieder geval een rijverbod van 2 weken. 

 

Heeft u een TIA, hersenbloeding of herseninfarct gehad, dan moet u dit melden bij 

het CBR. Als u dit nalaat is het niet strafbaar, maar kan het zijn dat u met uw 

verzekering in de problemen komt. Zelfs als u gewoon uw verzekeringspremie blijft 

doorbetalen. Uw behandelend neuroloog is niet degene die u weer toestemming mag 

geven om te gaan autorijden.  

Uw ergotherapeut of behandelend arts kunnen u verder  informeren, afgestemd op 

uw persoonlijke situatie.  

Ook kunt u informatie vinden op de website van het CBR: www.cbr.nl  

 

  



 

 

Ketenpartners CVA-zorgketen Leeuwarden 

Om de behandeling en zorg voor mensen met een hersenbloeding, herseninfarct en 

TIA te verbeteren, is de CVA-zorgketen opgezet. Dit is een netwerk van 

zorgverleners in de regio die zorgen dat behandeling en zorg in elke fase van het 

ziekteproces goed op elkaar aansluiten. 

 

In de regio Leeuwarden kunt u voor medisch specialistische revalidatie terecht bij: 

 Revalidatie Friesland, locatie Beetsterzwaag (klinische revalidatie)  

 Revalidatie Friesland, locatie Leeuwarden, Dokkum of Beetsterzwaag 

(poliklinische revalidatie) 

In de regio Leeuwarden zijn er verschillende zorgcentra met een CVA-

herstelafdeling: 

 Noorderbreedte Revalidatie te Leeuwarden  

 De Waadwente te Dokkum 

 Bloemkamp te Bolsward  

Er kan ook (minder intensieve) neurologische revalidatie geleverd worden in: 

 De Hofwijck te Leeuwarden 

 Parkhoven te Leeuwarden  

 Berchhiem te Burgum 

  



 

 

Stroomdiagram 

 

 
  



 

 

Centrale zorgverlener 

Omdat er veel zorgverleners bij de zorg betrokken zijn, is het prettig als u één 

aanspreekpunt, één centrale zorgverlener heeft. Een centrale zorgverlener is 

bijvoorbeeld een gespecialiseerd verpleegkundige, een huisarts of 

praktijkverpleegkundige of een maatschappelijk werker. Vraag wie uw centrale 

zorgverlener is of kan zijn. In de loop der tijd kan de rol van de centrale zorgverlener 

overgenomen worden door een andere zorgverlener, dat kan wanneer u bijvoorbeeld 

voor een behandeling naar een revalidatiecentrum in een andere regio gaat. Een 

centrale zorgverlener helpt om alle zorg die u nodig heeft af te stemmen op uw 

behoeften en wensen. Hij of zij houdt contact met andere zorgverleners en helpt bij 

het regelen van de zorg. Ook helpt hij/zij u om meer grip te krijgen op het leven met 

de ziekte. Bij deze persoon kunt u terecht met uw vragen over de zorg. Ook kan de 

centrale zorgverlener informatie geven over een herseninfarct/-bloeding, de gevolgen 

ervan, de zorg die u krijgt of over voorzieningen. 

Uw centrale zorgverlener bij vragen: 

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis: ______________________________________ 

Tijdens uw verblijf in de revalidatie: _______________________________________ 

Uw neurologie wijkverpleegkundige: ______________________________________ 

Voor medische vragen na uw ontslag naar huis: uw huisarts  

 

Overige zorgverleners:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Voor algemene vragen  

CVA-Zorgketen Leeuwarden:  058-2867362 of cvaverpleegkundige@znb.nl  

  



 

 

Kwaliteitsregistratie hersenbloeding, herseninfarct en TIA 

Om de kwaliteit van de hersenbloeding-, herseninfarct- en TIA-zorg in de toekomst te 

verbeteren is nader onderzoek nodig naar hoe patiënten op dit moment worden 

behandeld en onderzocht. Hiervoor worden van alle hersenbloeding-, herseninfarct- 

en TIA-patiënten in Nederland gegevens strikt vertrouwelijk vastgelegd in een 

kwaliteitsregistratie. Tenzij u bij uw zorgverlener aangeeft hier bezwaar tegen te 

hebben.  

Wat zijn de gevolgen voor mijn behandeling? Het verzamelen van gegevens voor de 

registratie heeft geen invloed op het verloop van uw behandeling. 

Heeft u nog vragen, of wilt u meer informatie over de kwaliteitsregistratie, neem dan 

contact op met het kantoor van de CVA-Zorgketen Leeuwarden: telefoonnummer 

058-2867362 of mail naar CVAverpleegkundige@znb.nl. 

  



 

 

   



 

 

   



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Behandeling 
1. Medisch/verpleging 
2. Fysiotherapie 
3. Ergotherapie 
4. Logopedie/diëtetiek 
5. (Neuro-) psychologie / medisch maatschappelijk werk 
6. Geestelijk verzorger / overig 

 
 

 

Tip!  

Het is heel belangrijk om direct na de TIA, hersenbloeding of het herseninfarct oefeningen te 

gaan doen. Door te oefenen werkt u aan het herstel van uw lichaam en uw hersenen. Ook 

als u nog niet zoveel oefeningen kunt doen, heeft het wel zin om te oefenen. U oefent al door 

(kleine) activiteiten uit te voeren. Bijvoorbeeld uw haren kammen of uw tanden poetsen. In 

het begin zijn de oefeningen misschien moeilijk. Laat u daardoor niet ontmoedigen, maar 

probeer het toch. Het heeft zelfs zin om een oefening in gedachten te doen. 

 

 

  



 

 

Medisch 

 

Neuroloog 

In het ziekenhuis is de neuroloog uw behandelend arts. Hij/zij bepaalt in overleg met 

u de medische behandeling. De neuroloog/zaalarts houdt regelmatig een 

familiespreekuur. U en uw naasten kunnen via de verpleegkundige een afspraak 

maken als u vragen heeft aan de neuroloog. Binnen enkele dagen na opname wordt 

er een gesprek met u gepland, waarin informatie gegeven wordt over uw situatie en 

het vervolgtraject na het ziekenhuis. 

 

Verpleegkundig specialist  

Binnen de specialisatie neurologie werkt een verpleegkundig specialist. De 

verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die zich (door studie) heeft 

gespecialiseerd in alle medische zorg rondom een hersenbloeding, herseninfarct of 

TIA. Zij loopt elke dag visite. De verpleegkundig specialist neemt op de Brain-Care 

Unit de taken van de neuroloog over en stippelt onder supervisie van de neuroloog 

het beleid uit. Daarnaast onderhoudt zij de contacten met patiënt en familie en 

bespreekt zij de uitslagen van de onderzoeken. 

 

 

Margje Timmerman    Hanny Terluin 

 



 

 

Revalidatiearts / Specialist ouderengeneeskunde  

De revalidatiearts of specialist ouderengeneeskunde behandelt, in samenwerking 

met het team in het revalidatiecentrum, de gevolgen van de hersenbloeding of het 

herseninfarct voor het dagelijks functioneren en adviseert welk revalidatietraject voor 

de patiënt geïndiceerd is. 

 

Huisarts 

In de thuissituatie is de huisarts uw behandelend arts. Hij/zij bepaalt in overleg met u 

de medische behandeling. Hij/zij kan daarbij andere artsen en disciplines om advies 

vragen.  

 

 

Verpleging 

 

Verpleegkundigen en verzorgenden 

De verpleegkundige/verzorgende coördineert de zorg op de afdeling en helpt u bij de 

dagelijkse verzorging, bij het medicijngebruik en start vaak als eerste met de 

revalidatie. Daarnaast levert de verpleegkundige/verzorgende een belangrijke 

bijdrage in het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Ook bij de thuiszorg werken 

verpleegkundigen/verzorgenden die deze taken uitvoeren.  

 

De verpleegkundig consulent CVA of neurologie wijkverpleegkundige  

Tijdens uw herstel krijgt u te maken met verschillende hulpverleners. De neurologie 

wijkverpleegkundige (of verpleegkundig consulent CVA) is daarom uw vaste 

contactpersoon en begeleidt u en uw naaste familie tijdens deze herstelfase. In de 

periode thuis maakt u kennis met haar/hem. Daarnaast heeft deze persoon de 

nodige deskundigheid opgebouwd op het gebied van een hersenbloeding of 

herseninfarct. Ze kent de gevolgen van de ziekte en kan de patiënt en zijn/haar direct 

betrokkenen informeren, adviseren en ondersteunen. 

 



 

 

Transferverpleegkundige 

De transferverpleegkundige regelt het ontslag uit het ziekenhuis. Zij wordt 

ingeschakeld wanneer er thuiszorg geregeld moet worden of wanneer u naar een 

vervolginstelling (bijvoorbeeld revalidatie in het zorgcentrum) gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam arts/verpleegkundig specialist: 

MCL: ……………………………………………………………………………………… 

Revalidatie: ………………………………………………………………………………. 

Eerstelijn:…………………………………………………………………………………. 

 

Naam verpleegkundige: 

MCL: ……………………………………………………………………………………… 

Revalidatie: ………………………………………………………………………………. 

Eerstelijn:…………………………………………………………………………………. 



 

 

Notitieblad    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Fysiotherapie 

De fysiotherapeut onderzoekt hoe het gaat met het bewegen na het doormaken van 

een herseninfarct of hersenbloeding. Ook bekijkt de fysiotherapeut wat de beste 

manier is om in en uit bed te komen. Het is namelijk heel belangrijk om zo snel 

mogelijk na het herseninfarct/-bloeding weer in beweging te komen. 

Als blijkt dat u therapie nodig heeft,  wordt er samen met u een persoonlijk 

behandelplan opgesteld. Hierbij wordt er gekeken naar uw doelen, mogelijkheden en 

belastbaarheid. Er wordt vooral  kracht, coördinatie, balans en conditie getraind om 

weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Er is veel aandacht voor 

looptraining en (indien van toepassing) arm/handfunctie-training. Het oefenen 

gebeurt individueel of in groepsverband. 

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk oefeningen gaat doen na het herseninfarct/ de 

hersenbloeding. Door te oefenen werkt u aan het herstel van uw lichaam en uw 

hersenen. Ook als u nog niet zoveel oefeningen kunt doen, heeft het wel zin om te 

oefenen.  

Naast het oefenen met de fysiotherapeut is er een mogelijkheid om zelf aan de slag 

te gaan met de oefeningen uit de gids “Snel in beweging”. De fysiotherapeut geeft 

advies welke oefeningen u kunt doen.  

www.snelinbeweging.nl 

www.revalidatieapps.nl 

 

 

 

 

Naam fysiotherapeut: 

MCL: ……………………………………………………………………………………… 

Revalidatie: ………………………………………………………………………………. 

Eerstelijn:…………………………………………………………………………………. 



 

 

Notitieblad    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ergotherapie 

Na een TIA, hersenbloeding of herseninfarct kan het bewegen, het denken en het 

waarnemen veranderd zijn. Tijdens het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten kunt u 

merken dat deze niet meer zo vanzelfsprekend en gemakkelijk gaan als normaal.  

Bijvoorbeeld:  

- Aan- en uitkleden 

- Uw brood smeren/snijden 

- Bedienen van telefoon of computer  

- Lezen en/of schrijven  

- Zelf een maaltijd koken 

Bij de ergotherapie is het streven dat u de activiteiten die voor u belangrijk zijn, weer 

zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen. Dit kan door het oefenen van de activiteit of 

door activiteiten op een andere manier te leren doen. Een ergotherapeut bekijkt 

samen met u of en welke belemmeringen u ervaart in uw dagelijkse activiteiten en 

geeft advies over welke oefeningen voor u geschikt zijn. Ook kan de ergotherapeut 

advies geven over voorzieningen die nodig zijn, bijvoorbeeld een rolstoel, 

douchestoel of persoonsalarmering.  

 

 

 

 

Naam ergotherapeut: 

MCL: ……………………………………………………………………………………… 

Revalidatie: ………………………………………………………………………………. 

Eerstelijn:…………………………………………………………………………………. 

  



 

 

Notitieblad    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Logopedie 

Na een hersenbloeding of herseninfarct kunt u een taal-, spraak- of slikstoornis 

hebben.  

 

 Bij een taalstoornis (afasie) is spreken, begrijpen, schrijven en/of lezen 

moeilijker.  

 Bij een spraakstoornis (dysartrie) is het uitspreken van woorden en zinnen 

moeilijker. 

 Bij een slikstoornis is het slikken van speeksel, drinken en/of voedsel moeilijk. 

Hierdoor is het mogelijk dat u onvoldoende voeding en/of vocht krijgt. Ook 

kunt u zich verslikken waardoor voedsel in de longen terecht kan komen, wat 

een longontsteking tot gevolg kan hebben.  

 

Als u één of meer van deze stoornissen heeft, komt de logopedist bij u langs. De 

logopedist gaat na logopedisch onderzoek gericht met u oefenen en geeft adviezen 

over het spreken en slikken. Soms schakelt de logopedist een muziektherapeut in 

voor een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie om de spraak en 

taal te oefenen.  

Als het mogelijk is, krijgt u oefeningen die u zelf kunt doen.  

 

 

 

 

 

Naam logopedist: 

MCL: ……………………………………………………………………………………… 

Revalidatie: ………………………………………………………………………………. 

Eerstelijn:…………………………………………………………………………………. 



 

 

Notitieblad    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Diëtetiek 

Na een hersenbloeding of herseninfarct kunnen er klachten ontstaan, zoals 

verminderde eetlust of smaak- en reukveranderingen. Hierdoor kan het zijn dat u 

minder eet en dat u afvalt. Als u afvalt neemt uw lichamelijke conditie af. U heeft 

hierdoor een grotere kans op complicaties. Dit komt doordat u tijdens ziekte niet 

alleen vetweefsel verliest maar onder andere ook spierweefsel. Uw voedingstoestand 

verslechtert, wat de revalidatie niet ten goede komt. De diëtist komt langs om de 

voedingstoestand in kaart te brengen. Samen met u zoekt zij naar een oplossing om 

zo uw herstel positief te beïnvloeden.   

  

Het kan ook voorkomen dat de logopedist slikadviezen heeft gegeven en er vragen 

zijn of u nog een volwaardige voeding binnen krijgt. In dat geval kan de diëtist 

beoordelen of u voldoende voeding binnen krijgt en zo nodig adviezen geven. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam diëtist: 

MCL: ……………………………………………………………………………………… 

Revalidatie: ………………………………………………………………………………. 

Eerstelijn:…………………………………………………………………………………. 

  



 

 

Notitieblad    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

(Neuro-) Psycholoog 

Veel mensen die een hersenbloeding of herseninfarct hebben gekregen ervaren 

neuropsychologische gevolgen. Hierbij kunt u denken aan veranderingen in het 

denkvermogen en het gedrag. U kunt bijvoorbeeld beperkingen ervaren in de 

aandacht, het geheugen of bij plannen en organiseren. Ook kunnen er veranderingen 

optreden in het waarnemen van de omgeving.  

Soms hebben mensen na het doormaken van een hersenbloeding of herseninfarct 

last van een depressie of angst.  

 

Neuropsychologische problemen kunnen een grote impact hebben op het dagelijkse 

leven, zowel voor u als voor uw naaste omgeving. Door het herkennen, erkennen, 

objectiveren en rapporteren van uw klachten, kan de psycholoog een bijdrage 

leveren tijdens uw herstel. Het onderzoek kan aanknopingspunten opleveren om u 

en uw naasten hierbij te begeleiden en gerichte trainingen te starten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam psycholoog: 

MCL: ……………………………………………………………………………………… 

Revalidatie: ………………………………………………………………………………. 

Eerstelijn:…………………………………………………………………………………. 

  



 

 

Notitieblad    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Medisch maatschappelijk werk  

Het doormaken van een hersenbloeding of herseninfarct heeft een grote impact op u 

en uw naasten. U krijgt daarom ondersteuning aangeboden door de medisch 

maatschappelijk werker. Zij kan u helpen bij vragen en problemen die verband 

houden met de gevolgen van een hersenbloeding of herseninfarct, 

revalidatieopname of behandeling. Tevens kan de medisch maatschappelijk werker 

ingeschakeld worden voor partner (en/of naasten) ondersteuning. De medisch 

maatschappelijk werker helpt u daarmee grip te houden op uw situatie en heeft 

aandacht voor uw emoties.  

 

Daarnaast zal de medisch maatschappelijk werker samen met uw arts, 

verpleegkundige en behandelaren bekijken voor welke zorg u na ontslag in 

aanmerking komt. Als u in aanmerking komt voor zorg als gevolg van de 

hersenbloeding of het herseninfarct, zal hij/zij dit met u bespreken en dit in gang 

zetten. Denk bijvoorbeeld aan thuiszorg, wijk/gebiedsteam of verpleeghuiszorg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam medisch maatschappelijk werker: 

MCL: ……………………………………………………………………………………… 

Revalidatie: ………………………………………………………………………………. 

Eerstelijn:…………………………………………………………………………………. 

  



 

 

Notitieblad    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Geestelijk verzorger  

De geestelijk verzorger kan met u praten over uw vragen, gedachten en gevoelens. 

De geestelijk verzorger neemt tijd voor u, luistert met aandacht naar u, zoekt samen 

naar innerlijke kracht, ondersteunt uw familie en deelt geloof of levensovertuiging met 

u.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam geestelijk verzorger: 

MCL: ……………………………………………………………………………………… 

Revalidatie: ………………………………………………………………………………. 

Eerstelijn:…………………………………………………………………………………. 

  



 

 

Notitieblad    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Contactgegevens neurologie wijkverpleegkundigen keten 
Leeuwarden 

 
Allerzorg:  

Marleen Dröge 
Rengerslaan 4 
8917 DD Leeuwarden 
058-2131193 
Marleen.Droege@allerzorg.nl 

Wieke Veenstra 
Rengerslaan 4 
8917 DD Leeuwarden 
088-5721140 
Wieke.Veenstra@allerzorg.nl 
 
 

Buurtzorg:  

Johanna Postma 
Buurtzorg  
Team Akkrum 
Heechein 24 
8491 EM Akkrum 
06-23917373 of  
06-12822559 
 
 

j.postma@buurtzorgnederland.com 
________________________________ 

Gemma IJlst  
Buurtzorg Leeuwarden Westeinde 
Valeriusstraaat 61 
8916 CZ  Leeuwarden  
06-83808109 
g.ijlst@buurtzorgnederland.com  
________________________________ 

Petra Ferwerda  
Buurtzorg Ferwerderadiel 
Schoolstraat 12 
9111 HH Burdaard 
06-13976387 
ferwerderadiel@buurtzorgnederland.co
m  
________________________________ 

Karin Lode 
Buurtzorg Kollum e.o. 
Voorstraat 54 
9291 CL Kollum 
06-53343967 

________________________________ 

Itie Fiege 
Buurtzorg team Terschelling 
p/a Bergweg 15 
8891GK Terschelling-Midsland 
06-12577779 
________________________________ 

Jacqueline Holwerda 
Buurtzorg Dantumadeel Oost 
Doniawei 77  
9104 GJ Damwâld 
06-12578569  
j.holwerda@buurtzorgnederland.com  
________________________________ 

Ymkje Fluitman 
regio St. Nyk e.o. 
Sietze Hepkemalaan 22 
8521 DH Sint Nicolaasga  
06-19289642 
________________________________ 

Tjitske Sijsling 
Buurtzorg Skarsterlan team 3 
Midstraat 59 
8501 AE Joure  
06-19289642 
 
 

Interzorg: 

Jeannet de Graaf  
Foswerterstrjitte 71 
9172 PS Ferwert 
 
 

Palet:  

Gerda Warrink 
Buurtverpleegkundige Palet 
06-30227505 
g.warrink@paletgroep.nl   
Leeuwarden: ma en di 
Vlieland: wo, do en vr.mo 
________________________________ 

Ida Wobbema 
Leeuwarden en Noord-West Friesland 
06-10770717 



 

 

Thuiszorg De Friese Wouden: 

Roelien Kuurstra  
(Smallingerland) 
06-12071316 
________________________________ 

Roelie Postma  
(Dongeradeel en Dokkum) 
Roelie.postma@friesewouden.nl  
________________________________ 

Tineke van der Kooy 
(Achtkarspelen en regio Kollum) 
088 512 65 50 
06-10917437 
________________________________ 

Sietske de Vries 
(Gorredijk e.o.) 
06-12305143 
 
 

Thuiszorg Het Friese Land: 

Annet Neudorfer-Eberwijn 
Kade 4  
9076 DP 
St. Annaparochie 
Tel. 0518-402200  
tussen 13.00- 14.00 
 
 

________________________________ 

Janneke Hoekstra 
(regio Dokkum)  
06-83697087 
________________________________ 

Clara Jager  
(regio Leeuwarden) 
06-83565414 
________________________________ 

Ingrid Schaap  
Westerdam 33 
8891 GL Terschelling-Midsland 
06-20494032 
IngridS@thfl.nl  
 
 

Thuiszorg Zuid West Friesland (alleen 
CVA/NAH): 

Greetje Hoekstra 
Vissersburen 17a 
8531 EB Lemmer 
06-53532657 
________________________________ 

Annemarie Hannema 
Touwenlaan 13 a  
8754 BP Makkum 
06-51361774 
________________________________ 

Anneke Jaarsma 
Workum e.o. 
06-13213685 
________________________________ 

Lysanne Huitema 
Gemeente Zuidwest Friesland 
06-51343308 
________________________________ 

Jorike de Jong 
Sneek e.o. 
0653938108 
 
 

Aardemathuiszorg: 

Joyce Bakker 
Schoterlandseweg 104 
8414 LZ Nieuwehorne  
0513-542178 
06-15168837 
j.bakker@aardemathuiszorg.nl  
 
 
 

 

  



 

 

Gebiedsteams of sociale wijkteams 

Het gebiedsteam of wijkteam: lokale zorg en ondersteuning 

In de gemeenten werken gebiedsteams. De medewerker van het gebiedsteam komt 

bij mensen thuis om zo een goede inschatting te kunnen maken welke zorg en 

ondersteuning nodig is. Daarnaast biedt de medewerker van het gebiedsteam ook 

zelf kortdurende ondersteuning. Advies en hulp van het gebiedsteam is gratis en kan 

via de gemeente aangevraagd worden. 

Bij het gebiedsteam of sociaal wijkteam kunt u terecht met al uw vragen of zorgen. 

Bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, werk, inkomen, wonen of opvoeden van 

kinderen. Binnen de teams is er kennis en ervaring op het gebied van: financiën, 

dagbesteding, werk, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke en lichamelijke 

gezondheid, verslavingsproblematiek, eenzaamheid en veiligheid. Bij de teams staat 

uw vraag centraal en wordt er met zorg en aandacht gekeken naar hoe u 

ondersteund kunt worden. 

 

Het WMO-loket 

WMO-voorzieningen 

Als het echt niet lukt om zelfstandig mee te doen in de samenleving, kunt u hulp 

krijgen in de vorm van WMO-voorzieningen: 

 hulp bij het huishouden 

 woonvoorzieningen 

 vervoersvoorzieningen 

 rolstoelen 

 

Het WMO loket geeft informatie en advies over:  

 Thuiszorg  

 Mantelzorg en vrijwilligerswerk 

 

Voor meer informatie kijk op de website van uw gemeente.  

  



 

 

Contactgegevens eerstelijns fysiotherapeut 

De fysiotherapeut beoordeelt samen met u of er vervolgtherapie nodig is. Dit kan 

gaan om training van kracht, conditie, coördinatie, evenwicht en/of transfertraining of 

looptraining.  

Er wordt vervolgens een verwijzing en een overdracht verzorgd door de behandelend 

fysiotherapeut. Op een van de volgende bladzijden vindt u een lijst met 

fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in neurologische aandoeningen. 

 
Contactgegevens eerstelijns ergotherapeut 

Ergotherapie richt zich op het uitvoeren van dagelijkse activiteiten in uw eigen 

woonomgeving. Mocht u na de revalidatie nog ergotherapie nodig hebben, dan kan 

een eerstelijns ergotherapeut hiervoor bij u thuis komen. Uw behandelend 

ergotherapeut, neurologieverpleegkundige of huisarts kan u informeren en/of 

verwijzen naar een eerstelijns ergotherapeut bij u in de buurt. Een overzicht vindt u 

ook op een van de volgende bladzijden.  

 
Contactgegevens eerstelijns logopedist 

Vanuit huis kunt u via de huisarts in contact worden gebracht met een eerstelijns 

logopedist. Op de volgende bladzijde vindt u een overzicht door wie in de regio 

Leeuwarden aan huis o.a. logopedische behandeling geboden wordt.  

 
Vergoeding eerstelijns therapie 

De vergoeding voor eerstelijns therapie door de zorgverzekeraar kan per jaar 

verschillen. We raden u aan hierover uw zorgverzekeraar te raadplegen.  

Alle kosten die gemaakt worden vallen onder uw eigen risico. Mocht u nog niet door 

uw eigen risico zijn, dan kan dit betekenen dat u een deel van de behandeling zelf 

moet betalen. 

Vanuit de basisverzekering heeft u op dit moment (2019) recht op 10 uur 

ergotherapie. De logopedie wordt onder voorwaarden vergoedt uit de 

basisverzekering. Voor fysiotherapie is veelal wel een aanvullende verzekering 

nodig. 

 



 

 

Contactlijst logopedie eerste lijn regio Leeuwarden 

 

Kwadrantgroep: Palet   Leeuwarden  Logopedie@paletgroep.nl 

Mirjam van der Pol 06-20605332 Mirjam.van.der.pol@kwadrantgroep.nl  
Chantal Postma 06-20106612 Chantal.postma@kwadrantgroep.nl  
Antsje de Jong 06-57872310 A.de.jong@kwadrantgroep.nl  
Lotte Meijer 06-51121304 Lotte.meijer@kwadrantgroep.nl  
 

Kwadrantgroep: De Friese Wouden  Burgum Logopedie@friesewouden.nl 

Jelly van der Pas 06-82156693  Jelly.van.der.pas@kwadrantgroep.nl 
Paulien Woldman 06-82157859  Paulien.woldman@kwadrantgroep.nl 
Sigrid de Vries 06-82158138  Sigrid.de.vries@kwadrantgroep.nl 
Silke de Leeuw 06-11250617  Silke.de.leeuw@kwadrantgroep.nl 
 

Kwadrantgroep: Elkander  Dokkum  

Paulien Woldman 06-82157859  Paulien.woldman@kwadrantgroep.nl 
 

Logopedie Ouderenzorg  Bitgummole / Leeuwarden 

Marieke Bakker 06-51511254 Info@logopedieouderenzorg.nl  
 

Logopedische praktijk   Tytsjerk/ Hurdegaryp 

Janke Jullens 0511-431582 Jullenslogopedie@hotmail.com  
 
 
Kijk voor meer adressen ook op: www.watvindik.nl/hersenletsel  



OVERZICHT 
DEELNEMENDE 

FYSIOTHERAPEUTEN 

WWW.NFF-MCL.NL 

 

Akkrum  
Behandelteam Patyna Leppehiem 
Leppedyk 37, 8491 GJ 
06 - 83 89 30 63 
• Richte Mulder 
tevens praktijk in Sneek 
 

Balk 
Fysio- en Manueletherapie 
Meerweg 7, 8561 AT 
06 - 42 96 85 24 / 0514 - 60 35 17 
• Anna Marca van Bruggen 
tevens praktijk in Workum 
BOLSWARD 

Bolsward 
Behandelteam Patyna 
Floridus Campuslaan 1, 8701 AK 
0515 - 57 29 44 
• Anneke Dinkla 
BURGUM 

Burgum 
De Friese Wouden - locatie Berchhiem 
Prins Bernardstraat 74, 9251 GM 
0511 - 46 75 39 
• Alie Postma 
• Corine Dijkstra 
DE WESTEREEN 

De Westereen 
Fysiotherapie Zwaagwesteinde 
Van Harinxmaloane 5, 9271 AH 
0511 - 44 74 00 
• Paulette Pieters 
DOKKUM 

Dokkum 
Fysiotherapie Dongeradeel 
Suiderbaanstraat 1, 9101 AM 
0519-22 34 33 
• Jorrit de Jong 
tevens praktijk in Holwerd en Ternaard 
DRACHTEN 

Drachten 
Praktijk voor (kinder)oefentherapie 
Drachten 
Gauke Boelensstraat 4a, 9203 RJ 
0512 - 54 36 46 
• Martine de Jong 
(oefentherapeut Cesar) 
tevens in Leeuwarden en Surhuisterveen 
 

Franeker 
De Hertog gezondheidszorg 
Maatschap Fysiotherapeuten Franeker 
Hertog van Saxenlaan 36J, 8801 ES 
0517 - 39 51 00 
• Corina Wouters 
tevens praktijk in Harlingen 
HALLUM 

Hallum  
Fysiotherapeut EBC Palet bij 
Bewegingscentrum Hallum 
Juffer Frederikestrjitte 23, 9074 BR 
06 - 30 22 49 77 
• Elke Bosma 
tevens praktijk in Leeuwarden en Stiens 
 

Harlingen 
Fysiotherapie Rozengracht 
Rozengracht 24, 8861 XZ 
0517 - 41 24 55 
• Corina Wouters 
tevens praktijk in Franeker 

Gezondheidscentrum Integra 
Kimswerderweg 41a, 8862 TR 
0517 - 43 17 89 
• Marjon Douma 
KOLLUM 

Hurdegrayp 
Staal Fysiotherapie & Training 
Hardegarijp 
De Horst 11, 9254 AS 
0511 - 472 316 
• Nathaly Dijkstra 
 

Kollum 
Praktijk voor Fysiotherapie Kollum-
Grijpskerk  
De Anjen 2, 9291 PE 
0511 - 45 14 00 
• Arlette Broekhuijse-Gerritsen 
LEEUWARDEN 

Leeuwarden 
Maatschap Minnema 
Bildtsestraat 42, 8913 EH 
058 - 213 85 93 
• Elianne Steenstra - van Elteren 
• Wendy Bergstra 
 
Fysio Friso oefentherapie 
Knoopstraat 6E, 8933 GS 
058 - 213 59 56 
• Martine de Jong  
(oefentherapeut Cesar) 
tevens in Surhuisterveen en Drachten 
 
Fysiotherapeut EBC Palet 
06 - 30 22 49 77 
• Elke Bosma 
tevens praktijk in Hallum en Stiens 
 
Spectrum Leeuwarden 
Wijnhornsterstraat 196, 8932 EZ 
058 - 215 71 11 
• Lenny Diepenmaat 
 
Gezondheidscentrum 
Camminghaburen 
Havingastate 1, 8925 AZ 
058 - 267 20 00 
• Liesbeth Ballast 
MENALDUM 

Menaldum 
Fysiotherapiepraktijk Haverhoek 
Greate Buorren 25, 9036 ME 
0518 - 45 15 10 
• Carolien Haverhoek 
OENTSJERK 

Oentsjerk 
T-MED fysiotherapie 
Frisiastate 23a, 9062 GX 
058 - 256 30 25 
• Clemens Nuijen 
SNEEK 

Sneek 
Behandelteam Patyna 
Harste 11, 8602 JX 
06 - 83 89 30 63 
• Richte Mulder 
tevens praktijk in Akkrum  
 
Fysiotherapie de Loten  
Westereems 4-A, 8602 CR 
0515 - 41 57 08  
• Anke Visser 

 

Sint Annaparochie 
Fysiotherapie B. Klap 
Van Harenstraat 110, 9076 BZ 
0518 - 40 27 14 
• Bob Klap 
tevens praktijk in Minnertsga 
STIENS 

Stiens 
Fysiotherapeut EBC Palet bij 
Skilhiem woonzorgcentrum 
Nije Poarte 33, 9051 MB 
en bij 
Bakker Training | Therapie 
Griene Leane 5-B, 9051LZ 
06 - 30 22 49 77 
• Elke Bosma 
tevens praktijk in Hallum en Leeuwarden 
SURHUISTERVEEN 

Surhuisterveen 
Praktijk voor (kinder)oefentherapie 
Nije Jirden 12 D1, 9231KT 
0512 - 54 36 46 
• Martine de Jong (oefentherapeut 
Cesar) 
tevens in Drachten en Leeuwarden 
KETENPARTNERS 

Workum 
Fysiotherapie & Manuele Therapie 
Clemens Schuurs 
Súd 68-70, 8711 CW 
0515 - 540 908 
• Anna Marca van Bruggen 
tevens praktijk in Balk 
 

Ketenpartners 
MCL - Afdeling fysiotherapie 
058 - 286 64 26 
• Klaske Lück - van der Sar 
• Myrte Schutten 
• Hester Steenstra 
 
Noorderbreedte Revalidatie Lwd 
Borniastraat 40 
058 - 286 56 43 
• Susan van der Ploeg - Rozendal 
• Carla Scheltinga 
 
Zorgcentrum De Waadwente 
(ook 1e lijns in Dokkum) 
0519-347209 en 06-12517617 
• Maaike Oostergetel 
• Monda Waalkens 
 
Revalidatie Friesland 
poli Leeuwarden: 058 - 286 62 60 
• Reina van Ham 
Beetsterzwaag: 088-5801580 
• Tineke van der Schaaf  
• Marijke. Wiersma 
poli Dokkum: 088-5801584 
• Geke van der Heide 



 

 

        
  Contactlijst ergotherapie eerste lijn 
        

  

De Friese Wouden  ergotherapie@friesewouden.nl 
Gemeente Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Smallingerland 

  Welmoed Schuitema 08 851 271 50 welmoed.schuitema@friesewouden.nl 

  Jan de Vries 08 851 271 50 jan.de.vries@friesewouden.nl 

  Xenia Gerdez 08 851 271 50 xenia.gerdez@friesewouden.nl 

  Jellieanne Bergsma 06 839 099 70 jellianne.bergsma@paletgroep.nl  

  Marije Hamming 06 133 713 20 marije.hamming@friesewouden.nl 

        

  
Palet ergotherapie@paletgroep.nl 
Gemeente Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen en Vlieland 

  Stieneke Venema 06 224 806 30 s.venema@paletgroep.nl 

  Jan Bulthuis 06 209 479 47 j.bulthuis@paletgroep.nl 

  Jeanette van der Vegt 06 108 873 25 j.vd.vegt@paletgroep.nl 

        

  

Patyna  behandelteam@patyna.nl 
Gemeente Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Gemeente Tytsjerksteradiel noord (vanaf 
Hurdegaryp) 

  Sandra Sijbesma 05 154 283 41 sandra.sijbesma@patyna.nl  

  Robert Schrijver 05 154 283 41 robert.schrijver@patyna.nl 
  Carola van der Meulen 05 154 283 41 carola.vandermeulen@patyna.nl  

  Margriet Jorna 05 154 283 41 margriet.jorna@plantein.nl  

 Janneke Planting 05 154 283 41 Janneke.Planting@patyna.nl 
  Petra Degen 05 154 283 41 petra.degen@patyna.nl 
 Nienke Mostert 05 154 283 41 Nienke.Mostert@patyna.nl 
  Eveline de Vries 05 154 283 41 Eveline.devries@patyna.nl 
  Nicole Emmink  05 154 283 41 nicole.emmink@patyna.nl  

  Yolanda Pranger 05 154 283 41 yolanda.pranger@patyna.nl  

 Martje Bijl 05 154 283 41 Maartje.Bijl@patyna.nl 

  Marleen Posthumus 05 154 283 41 marleen.posthumus@patyna.nl  

        

  
Visio MarianneGeleijnse@visio.org 
Fryslân 

  Marianne Geleijnse 06 416 889 34 mariannegeleijnse@visio.org 

        

  

Ergotherapieprakijk Rixta Spel info@ergopraktijkspel.nl  
Regio Balk en Workum (Rixta) 
Regio Akkrum (Maartje) 

  Rixta Spel 05 146 047 50 info@ergopraktijkspel.nl  

  Maartje Kooistra 06 229 901 16 ergotherapeutkooistra@outlook.com  

        

  
Ergotherapie-praktijk de Schakel ergotherapiedeschakel@hotmail.com 
Gemeente Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen, Ferwerderadeel en Terschelling 

  Marije Sijtsma 06 397 188 46 ergotherapiedeschakel@hotmail.com 

        

  
Veni Vidi Vivi Ergotherapie r.greve3@chello.nl 
Fryslân 

  Ruud Greve 06 407 033 54 r.greve3@chello.nl 

       

  
Ergotherapie Edith Weidenaar info@ergo-weidenaar.nl 
Hurdegaryp, Buitenpost en Kollum 

  Edith Weidenaar 06 424 742 86 info@ergo-weidenaar.nl  

    



 

 

 

Behandeling na revalidatie 

Het kan zijn dat u na uw opname nog een vervolg behandeling nodig hebt. Soms kan 

dit in de eerste lijn bij een enkele therapeut maar soms is er ook andere behandeling 

nodig. Dan kan het behandelprogramma van Hersenz een mogelijkheid zijn. Hiervoor 

ins een CIZ-indicatie nodig.  

Contactgegevens Hersenz De Noorderbrug: 

Website: www.noorderbrug.nl 

Telefoon: 050 - 597 38 00 

Email: info@noorderbrug.nl 

Meer informatie over het behandelprogramma: https://www.hersenz.nl/ 

 

 


