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▪ Coaching bij NAH

▪ Acute fase in ziekenhuis

▪ Subacute fase klinische revalidatie

▪ Chronische fase poliklinische fase

▪ Chronische fase nazorg

▪ Conclusie en advies



Belang van gezonde leefstijl

▪ Risicofactoren op het krijgen van een (recidief) CVA:

▪ Hypertensie

▪ Eerder een TIA

▪ Hartziekten

▪ Diabetes Mellitus

▪ Hoog cholesterol

▪ Obesitas

▪ Alcoholgebruik

▪ Roken

Gezonde leefstijl:

• Voldoende bewegen
• Gezond gewicht
• Gezonde voeding
• Niet roken
• Weinig/geen alcohol 
• Balans

inspanning/ontspanning



Veranderingen in leefstijl na NAH

▪ Eetgedrag

▪ Activiteitenpatroon en stofwisseling

▪ Roken

▪ Alcoholgebruik

▪ Slaap

▪ Ontspanning

▪ Stress

▪ Medicatie



Begeleiding is belangrijk

Hoe dan…..

▪ Vroeg starten

▪ Samen beslissen

▪ Teamwork

Verandering kost tijd



Coaching

Iemands (potentiele) kwaliteiten vrijmaken zodat hij zo goed mogelijk presteert

▪ Afhankelijk van hulpvraag patient

▪ Gesprekstechnieken

▪ Afgestemd op de (cognitieve) mogelijkheden patient

▪ Begeleidend en ondersteunend

▪ Niet opleggen

▪ Eigen regie centraal

▪ Veranderingsgerichte en positieve benadering

▪ Multidisciplinaire aanpak



Fasen van gedragsverandering (Prochaska & Diclimente)

Fase Kenmerk Uitspraak

1. Voorbeschouwing
Precontemplation

Weerstand tegen verandering ‘dit is niets voor mij’

2. Overpeinzing
Contemplation

Nieuw perspectief ‘misschien toch wel iets
voor mij’

3. Besluit/voorbereiding
Preparation

Voorbereiden ‘ok, ik ga beginnen’

4. Actie
Action

Aan de slag, doen ‘ik doe het’

5. Behoud
Maintenance

Blijven doen ‘en nu volhouden



Passende interventies
Fase Doel Interventies

1. Voorbeschouwing Bewustzijn vergroten
Ambivalentie creeren

- Bevragen op problemen
- Informatie geven
- Consequenties gedrag benoemen
- M.i. technieken

2. Overpeinzing Bewustzijn vergroten
Ambivalentie creeren

- Emotionele life events bespreken
- Voor- en nadelen gedrag op een rij zetten
- Oorzaken en gevolg gedrag laten schetsen
- M.i. technieken

3. Besluit Commitment versterken - Moment kiezen en vastleggen
- Gewenst gedrag benoemen
- Coachen op voorbereiding volgende fase
- Vervangen probleemgedrag in gewenst gedrag

4. Actie Bewustwording effecten nieuw
gedrag
Sociale omgeving aanpassen

- Stimuleren, complimenten
- Bevragen op ervaringen (wat gaat goed/niet)
- Thuisfront betrekken

5. Behoud Bevestigen
Aanpassen omgeving

- Complimenten, succes vieren, ervaringen bespreken
- Leren van successen
- Alternatieven bedenken moeilijke situaties



Invloed van cognitie

▪ Naast fase van gedragsverandering bepalend voor aanpak en doelen

▪ Is iemand cognitief in staat om gedragsverandering te bewerkstelligen

▪ Niveau van cognitief functioneren (ACLS?)

▪ Specialisten cognitie betrekken

▪ Welke begeleidings/coachingsvorm past hierbij?

▪ Rol van netwerk

▪ Omgeving aanpassen



Acute fase



Time = brain!

▪ Actie!

▪ 112 -> ziekenhuis -> scan -> interventie mogelijk?

▪ Na eventuele interventie onderzoek

▪ Vaak na 24 uur weer ontslag, met diagnose en medicatie

▪ En dan……… 



Medicatie als preventie

▪ Trombocyten-aggregatieremmer (Clopidogrel) bij TIA of infarct

▪ Vitamine K antagonist/NOAC bij atriumfibrilleren

▪ Statines

▪ Antihypertensiva



Pleisters plakken in plaats van oorzaak aanpakken



Invloed van leefstijlfactoren

Met name

▪ Overgewicht

▪ Hoge bloeddruk

▪ Diabetes mellitus 

▪ Verhoogd cholesterolgehalte

hebben invloed op het ontstaan van een beroerte en vergroten de kans op een recidief

(Van Dis, Koopman, Vaartjes & Visseren, 2013)

(Beusmans et al., 2013; Hackman & Spence, 2007; Patra et al., 2010)



Onze taak als zorgverlener

▪ In acute fase meteen het gesprek aangaan

▪ De schrik zit er in, de “pijn” wordt op dat moment gevoeld

Tip: 

“wij kunnen met medicatie proberen te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Wat kan en wilt 
u er eventueel zelf aan doen, als u kijkt naar uw stijl van leven?”



Onze taak als zorgverlener

▪ Besef dat de patiënt in de acute fase niet direct “bereikbaar” is

▪ Stem je af op de behoefte en het denkpatroon van de patiënt

▪ Overleven

▪ Emoties

▪ Logisch redeneren



Denkpatroon van patiënt in acute situatie





CVA nazorg Noordwest ziekenhuisgroep

▪ CVA verpleegkundige

▪ 2 weken na event op CVA nazorgpoli (Alkmaar en Den Helder)

▪ 45 minuten

▪ Uitleg diagnose, onderzoeken, medicatie

▪ Uitleg leefstijl en kans op ziekte

▪ Leefstijlroer arts en leefstijl bespreken

▪ Samenwerking stoppen met roken www.peukuit.nl

▪ Samenwerking CVA ketenzorg

▪ Overdracht eerste lijn

http://www.peukuit.nl/


Wensen/verbeterpunten voor de toekomst

▪ Gezonde leefstijl/leefstijlroer vast onderdeel binnen CVA keten maken 

▪ Gestructureerde en gecombineerde leefstijlinterventie speciaal voor CVA/ NAH

▪ Maatwerk

▪ Betere afstemming behandelende zorgverleners

▪ Samen beslissen



Subacute fase Rijndam

▪ Klinische fase

▪ Na opname ziekenhuis

▪ Duur wisselend 



Huidige situatie

▪ Iedere discipline aandacht voor gezonde leefstijl

▪ Niet gestructureerd

▪ Nog geen afstemming onderling

▪ Onduidelijk wie wat doet in welke mate

▪ Patiënten Informatie Cursus onderwerp Gezonde Leefstijl



Pilot 

▪ 3 NAH-patiënten geïncludeerd

▪ Duur 3 maanden + follow-up

▪ Leefstijlcoach, diëtist en bewegingsagoog

▪ Iedere 3 weken half uur coaching per discipline + groepsbijeenkomsten

▪ COM-B model

▪ Actiefase



Wensen/verbeterpunten voor de toekomst

▪ Gezonde leefstijl vast onderdeel binnen MSR maken 

▪ Gestructureerde en gecombineerde leefstijlinterventie

▪ Maatwerk

▪ Goede afstemming behandelende zorgverleners



Chronische fase Rijndam

Module gezonde leefstijl



Doelen

Hoofddoel: Bereiken en behouden gezonde leefstijl na NAH

Subdoelen:

▪ Afname risicofactoren

▪ Passend sport- en beweeggedrag

▪ Fitheid vergroten

▪ Vergroten zelfstandigheid

▪ Passende voeding en gezond gewicht

▪ Omgaan met barrières



Inhoud en opzet leefstijlmodule
▪ Intake

▪ Monitoring
▪ Adviezen op maat geven
▪ Biofeedback ter motivering
▪ (Wetenschappelijk onderzoek)

12 weken:

▪ Coaching traject actieve leefstijl

▪ Fitheidstraining

▪ Sportadvies & training

▪ Gezonde voeding

9 maanden:

▪ Follow-up: coach laag frequent, alle componenten gezonde

levensstijl



Ervaringen

▪ Helpen in bieden van structuur en overzicht

▪ Zorg op maat complex 

▪ Iedereen valt terug -> belang follow up!

▪ Fitheidtraining op basis van inspanningstest

▪ Module moet op juiste moment

▪ Coachen ≠ behandelen

▪ Ervaring 

▪ Veel praktische regeldingen



Wensen/verbeterpunten voor de toekomst

▪ Organisatorisch / planning

▪ Sporten periferie

▪ Rustmetabolisme

▪ Samenwerking stoppen met roken

▪ Lastig te combineren met werkend leven

▪ PS betrekken



Filmpje behandelmodule Rijndam

▪ https://www.rijndam.nl/speciale-programmas/behandelmodule-gezonde-leefstijl

https://www.rijndam.nl/speciale-programmas/behandelmodule-gezonde-leefstijl


Nazorg



Leefstijl begeleiding na het traject

▪ Integraal leefstijl- en vitaliteitscoach

▪ Kijkt en coacht op meerdere vlakken: emotioneel, fysiek, spiritueel, sociaal en pro-activiteit. 
Niet los te zien van elkaar.

▪ Bij voorkeur kennis van ziektebeeld en NAH

▪ 3 tot 6 maanden, 3 tot 6 gesprekken

▪ Online ook mogelijk



Gedragsverandering

▪ Draait allemaal om energie

▪ Wat je gelooft is waar

▪ Zit in jezelf

▪ Start bij oorzaak

▪ Pijn motivator

▪ Geef klacht positieve betekenis

▪ Emoties zijn van waarde bij het nemen van juiste beslissing



Kracht van herhalen

▪ 1 x is voorval

▪ 2 x is toeval

▪ 3 x is patroon



Wensen/verbeterpunten voor de toekomst

▪ Leefstijlcoach is nog niet in het CVA netwerk

▪ COOL trajecten (2 jaar leefstijlbegeleiding) nog niet afgestemd op CVA patiënt

▪ Nog geen vergoeding voor individuele coaching 

▪ Elkaar vinden en doorverwijzen



Take home….

JUIST bij mensen met NAH is een 
gecombineerde leefstijlinterventie belangrijk om 
risicofactoren te verkleinen



Take home….

Hoe eerder je start met coaching/begeleiding op 
het gebied van gezonde leefstijl hoe meer effect 

je kunt behalen



Take home….

Om iemand met NAH goed te kunnen coachen naar een 
gezonde leefstijl is expertise op het gebied van NAH een 
vereiste en is het belangrijk dat dit wordt afgestemd op 

de behoeften en mogelijkheden van de cliënt



Take home….

Kennis en goede samenwerking tussen 
verschillende hulpverleners optimaliseren het 

effect van de leefstijlinterventies


