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Deze werkafspraak is samengesteld door de huisartsen regio Zwolle en de neurologen van Isala. De werkafspraak is mede becommentarieerd door de Isala apothekers, de openbare apothekers uit regio Zwolle en de
Transmurale Stroke Service Zwolle. De werkafspraak sluit aan op de NHG-standaard beroerte M103.

BEGRIPPEN
Beroerte

Overkoepelende term voor plotseling optredende verschijnselen van focale uitval in de hersenen.

CVA

Cerebro vasculair accident. Plotseling optredende focale uitval
in cerebro ten gevolge van bloeding of infarct.

TIA

Transient ischemic attack. Plotseling optredende tijdelijke focale uitval in cerebro ten gevolge van een vasculair infarct. De
uitval duurt minimaal enkele minuten en verdwijnt binnen het
uur.

TSSZ

Transmurale Stroke Service Zwolle e.o. Deze organisatie is
verantwoordelijk voor de ketenzorg CVA/TIA in regio Zwolle.
Bereikbaarheid: 038-4242910 mailadres: tssz@careketens.nl
CVA-Wijkverpleegkundigen: Icare 06-2185 5395
Carinova 06-1070 8872

ROAZ

Regionaal overleg acute zorg

ANAMNESE-ONDERZOEK-EVALUATIE
Zie hiervoor de NHG standaard M103. Let op : in tegenstelling tot wat in de vorige werkafspraak en
interline is besproken geldt nu dat geïsoleerde draaiduizeligheid (vertigo) wel verdacht kan zijn voor een
CVA/TIA.

VERWIJZING
CVA
Verwijzing Verpleeghuis

Overleg met verpleeghuisarts indien opname in ziekenhuis niet
meer gewenst is:
- I.v.m. comorbiditeit
- Uitdrukkelijke wens van de patiënt

Verwijzing Ziekenhuis

Overleg altijd met de dienstdoende neuroloog bij CVA.
Deze beslist in alle gevallen over het te volgen traject.

Intraveneuze trombolyse
			(IVT)

- Tot 4,5 uur na het ontstaan van de uitval kan trombolyse
worden toegepast.

Zwolse Werkafspraken

- Ook patiënten met uitval van onbekende duur (bijv. bij ontwaken) kunnen in aanmerking komen voor IVT in specifieke
gevallen.

Intra-arteriële trombectomie
			(IAT)

TIA
Verwijzing ziekenhuis

- Tot 6 uur na de uitval worden uitgevoerd.
- In specifieke gevallen kan tot 24 uur na het moment dat zij
nog gezond zijn gezien ingegrepen worden.

Overleg altijd direct met de dienstdoende neuroloog. Ook als
het incident al een aantal dagen geleden is voorgevallen en
ook in het weekend.
Snel handelen is van belang.

Diagnostiek

Het streven is om diagnostiek en start van de behandeling en
preventie binnen 24 uur na het incident af te ronden.

Medicatie

Bij verdenking van een TIA wordt gestart met clopidogrel i.o.m.
de neuroloog. Eenmalig 300 mg en verder 1dd 75 mg onderhoud dosering.

SECUNDAIRE PREVENTIE
Zie hiervoor de MCC Klik werkafspraak CVRM en de NHG standaard CVRM.
Neem de patiënt op in het ketenzorg-programma VRM.

BELEID
Ontslag naar huis

De CVA-wijkverpleegkundige (TSSZ keten) neemt telefonisch
contact op met de patiënt binnen 3 weken. Er is nazorg tot
1 jaar na het CVA.
Op indicatie volgt tevens een revalidatietraject of andere begeleiding op indicatie.
De CVA-wijkverpleegkundige rapporteert aan de huisarts.

Ontslag naar Verpleeghuis/
Revalidatiecentrum

Multidisciplinaire begeleiding intern en na afronding volgt
overdracht naar de CVA-wijkverpleegkundige (TSSZ keten)
die de patiënt tot een jaar lang vervolgt en rapporteert aan de
huisarts.

Patiënten < 70 jaar

Bij problemen kan verwezen worden naar Team Cognitieve
Revalidatie of naar het afasieteam van Vogellanden.

Patiënten > 70 jaar

Bij problemen kan verwezen worden naar geheugenpoli of
geriatrische poli in het verpleeghuis.

Hersenz behandeling

Na revalidatie is er via Hersenz behandeling mogelijk bij het
omgaan met de gevolgen van hersenletsel. Hiervoor is een
CIZ-indicatie nodig. Verwijzen kan via ZorgDomein of
behandeling@interactcontour.nl.

