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De CVA-keten Twente is een samenwerkingsverband tussen diverse zorginstellingen in de 

regio Twente (zie achterzijde voor alle partijen). Het doel van deze samenwerking is om de 

CVA-patiënt professionele zorg op maat te geven. Tevens draagt de samenwerking bij aan een 

optimale afstemming en doorstroming tussen de verschillende zorginstellingen, waar u als 

CVA-patiënt (wellicht) mee te maken krijgt. 

Wat is ketenzorg?
De gevolgen van een CVA kunnen voor iedereen anders zijn. De behandeling is complex 

en vraagt om inzet van meerdere instellingen en disciplines. Samen wordt gekeken welke 

instelling het beste past bij uw zorgbehoefte zodat de optimale zorg voor u geregeld kan 

worden. Dat noemen we ketenzorg. 

Ketenzorg heeft voor u als patiënt nog meer voordelen. Doordat de zorgverleners goed met 

elkaar overleggen, is er een snellere doorstroom mogelijk naar de juiste vervolginstelling en 

ondersteuning in de thuissituatie.

Wat is een CVA?
Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de 

medische term voor een beroerte, een 

beschadiging van de bloedvaten in de 

hersenen. Deze beschadiging kan ontstaan 

door een zuurstoftekort als gevolg van een 

afsluiting (herseninfarct) of door scheuring 

(hersenbloeding) van een bloedvat.

De gevolgen van een CVA kunnen 

direct duidelijk zijn, zoals verlammings-

verschijnselen of problemen bij het 

spreken. Maar de gevolgen kunnen ook 

minder zichtbaar zijn zoals veranderingen 

in het denken, de gevoelens en het gedrag. 



Wat doen we?
Al in de eerste week van uw opname zijn 

één of meerdere van de zorginstellingen 

bij uw behandeling betrokken. 

De instellingen hebben onderling afspraken 

gemaakt om zorg en behandeling te bieden, 

afgestemd op uw situatie en mogelijkheden. 

Er zijn dus verschillende wegen mogelijk. 

Met de betrokken behandelaren wordt de 

voortgang van uw behandeling besproken 

en worden plannen gemaakt voor de 

verdere therapie. 

Hoe is de CVA-keten Twente 
ontstaan?
Oorspronkelijk waren er vier regio’s in 

Twente met een ketenzorgprogramma. 

In 2014 is er een overeenkomst 

ondertekend om samen verder te 

gaan als één zorgketen onder de 

naam CVA-keten Twente.

“JAARLIJKS KRIJGEN 
47.000 MENSEN IN 

NEDERLAND EEN CVA.”
Bron: Hartstichting
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Partijen aangesloten bij de CVA-keten Twente:

www.cva-ketentwente.nl • info@cva-ketentwente.nl


