Beschrijving instrumenten voor professionals die in aanraking
komen met CVA- patiënten in de chronische fase.
• Signaleringslijst voor zorgverleners: Cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen
van het CVA; Dit is een vragenlijst, bestaande uit 22 onderdelen, die een aanwijzing kunnen zijn voor
onderliggende stoornissen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied. Bij elk onderdeel kan
gescoord worden op mate van aanwezigheid van het probleem en wie het probleem herkend: cliënt,
naaste of interviewer. CVA Ketenzorg Eindhoven organiseert jaarlijks de scholing: “Meer oog voor de
onzichtbare gevolgen in het gebruik van het signaleringsinstrument, de bijlage en de handleiding”.
Deelname staat open voor professionals vanaf niveau 3, die werken op scharnierpunten in de zorg,
zoals dagbehandeling, revalidatieafdeling en thuiszorg; infocva-ketenzorg@cze.nl`
• CSI: CSI staat voor Caregiver Strain Index, een vragenlijst waarmee overbelasting door mantelzorg
gemeten kan worden. Het zijn 13 vragen, die met ja of nee beantwoord kunnen worden. Er is een
omslagpunt, dat wil zeggen een score van zeven of hoger betekent dat er sprake is van overbelasting.
Voordeel van dit instrument is dat invullen nog geen vijf minuten kost. Het instrument is onderdeel van
Zorg voor de mantelzorg’, te downloaden via www.expertisecentrummantelzorg.nl
• Zorgkompas voor mantelzorgers van ouderen en chronisch zieken:
Dit instrument is een semi gestructureerde vragenlijst, ontwikkeld voor gebruik in de thuiszorg.
Het Zorgkompas is een hulpmiddel om de belasting van zorgende familieleden zo breed en zo
adequaat mogelijk in kaart te brengen en tegelijk beter aan te sluiten bij hun behoeften en wensen.
Het instrument is te vinden bij het Expertisecentrum Informele Zorg, onder literatuurlijst Mantelzorg
en Opleidingen. www.expertisecentrummantelzorg.nl (niveau 5)
• SOS-NAH: SOS-NAH staat voor Signaallijst Onderkenning Systeemproblematiek bij gezinnen met
een persoon met NAH in de chronische fase. Het instrument is gebaseerd op het denken vanuit een
systeemtheoretisch kader. Het geeft inzicht in de frequentie van incidenten, de invloed van de
beperkingen van de NAH-getroffene binnen het gezinssysteem, invloed van systeemkenmerken
op de ondersteuning van de NAH-getroffene en welke vorm van ondersteuning gewenst is binnen
het gezin. www.axonleertrajecten.nl (niveau 5)
De verbinding met het NAH Netwerk Zuidoost Brabant kan een oplossing bieden voor vraagstukken in
de complexe zorg bij CVA cliënten en hun naasten. De behandeling van de onzichtbare gevolgen,
“de cognitieve revalidatie”, wordt door diverse beroepsgroepen in het NAH Netwerk aangeboden.
De organisaties o.a.: (lichamelijk) gehandicaptenzorg, Centrum voor Consultatie van Expertise (CCE)
en GGZ kunnen in sommige casussen oplossingen bieden voor deze NAH problematiek.

Voor meer informatie: Zie ook de bijgevoegde Wegwijzer NAH

