
Departement Gezondheidszorg & Chemie 
Bachelor in de ergotherapie 
      

 
 
 
 

 
 
 
 

    Inventarisatie van de zorgbehoefte bij 
thuiswonende CVA-patiënten en hun 
mantelzorg 
      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPUS  
Geel 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lode Bosmans 
 

 
 
Academiejaar 2005-2006 

 
 

       De houder van dit diploma is gerechtigd tot het voeren van de titel van bachelor in de 
ergotherapie 

 



  2 

Voorwoord 
 
Het maken van mijn eindwerkopdracht was voor mij en ook voor vele medestudenten, een 
grote, maar zeer leerrijke opdracht. 
Voor, tijdens en na het uitwerken van deze scriptie heb ik van verschillende personen hulp 
en steun ontvangen. Bij deze wil ik hen daarvoor bedanken. 
Vooraleerst zou ik mijn begeleiders vanuit Revalidatiecentrum Hof ter Schelde Antwerpen 
willen bedanken. Mijn externe promotoren mevrouw Cynthia Lambrechts, mevrouw Nancy 
De Gendt, mevrouw Inge Mees en externe begeleider Professor dokter Christophe Lafosse 
zou ik willen bedanken voor hun kritische zin en tijd die zij vrijmaakten om mij te 
begeleiden met mijn scriptie. Ook zou ik mijn interne promotor en docent aan de KHK in 
Geel, mevrouw Antje Vanzeir, willen bedanken voor haar inbreng gedurende het jaar. 
Ook een bedankje aan Simone Van Bael voor het nalezen van mijn eindwerk. Mijn broer 
wil ik bedanken voor het helpen bij de lay-out van mijn scriptie. 
Verder zou ik nog enkele vrienden willen bedanken die mij dit schooljaar zeer veel energie 
en moed hebben gegeven. Met name Kristof Van de Putte, Lesley Canters, Els De Cuyper, 
Inne Schellekens, Liese Baillieux en Daphne Hoskens zou ik hartelijk willen bedanken voor 
hun steun die zij mij gaven tijdens deze meer dan stressvolle periode. 
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Samenvatting 
 
In dit eindwerk wordt gezocht welke zorglast ervaren wordt bij thuiswonende CVA-
patiënten en hun mantelzorg. De resultaten van deze studie moeten aantonen of er nood 
is aan een nazorgpoli bij CVA-patiënten en hun omgeving in de thuissituatie.  
 
De gegevens werden verzameld aan de hand van een enquête die werd ingevuld door 
partners van CVA-patiënten en een groepsinterview met enkele partners van CVA-
patiënten. Uit de gegevens blijkt dat CVA-patiënten voornamelijk veel problemen ervaren 
op gebied van lichamelijke verzorging, huishoudelijke taken en mobiliteit. Er is een 
opvallende tendens dat personen die niet meer op dagbehandeling komen in het 
revalidatiecentrum, een grotere zorglast ervaren dan personen die nog wel op 
dagbehandeling komen. Bij zowel patiënt als omgeving is er een verminderde motivatie op 
te merken, waardoor de mogelijkheden van de patiënt niet steeds benut worden. Zo 
nemen de mantelzorgers ook (te)veel (zorg)taken op zich, met gevolg dat meer dan de 
helft overbelasting ervaart. De gevolgen van de neuropsychologische functiestoornissen op 
het handelen is tevens niet voldoende gekend bij de mantelzorg. Het blijkt dat er weinig 
hulp wordt ingeroepen voor de problemen die ervaren worden of dat men niet weet hoe of 
waar deze hulp te krijgen. Al deze factoren maken dat de kwaliteit van het leven en de 
participatie in de maatschappij van zowel patiënt als zijn omgeving drastisch vermindert. 
 
De resultaten tonen duidelijk aan dat verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum 
zeker nuttig zou zijn. In welke vorm deze moet aangeboden worden, moet nog wel verder 
uitgewerkt worden. 
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Résumé 
 
Dans ce travail final on recherche une réponse sur la question quelle charge de souci est 
éprouvée chez les CVA- patients qui habitent à la maison et leur soucis de tél. L'impôt de 
l'entourage est examiné aussi. Les résultats de cette étude doivent montrer si le besoin au 
soutien ultérieur pour les CVA- patients et leur entourage dans la situation familiale est 
nécessaire.  
 
Les données ont été rassemblées à l'aide d'une enquête qui a été remplis par les 
partenaires de CVA- patients et une interview de groupe avec quelques partenaires des 
CVA- patients. Apparaît que CVA- patients éprouvent essentiellement des problèmes dans 
le domaine des soins physiques, des tâches domestiques et de la mobilité. Il y a une 
tendance frappante que les personnes qui ne viennent plus au traitement de jour dans le 
centre de revalidation, éprouvent une charge de soucis plus grande que les personnes qui 
viennent encore. Auprès aussi bien du patient qu'entourage, on a remarqué une motivation 
diminuée, grâce auquel les possibilités du patient ne sont pas toujours exploitées. Ainsi les 
chargeurs de souci prennent le surplus des tâches sur eux, avec la conséquence que plus 
de la moitié éprouve de surcharge. Les conséquences du dysfonctionnement de fonction 
neuropsychologique ne sont également pas assez bien connues chez la charge de souci. 
Apparaît que peu d'aide soit invoquée pour les problèmes qui les personnes éprouvent ou 
qu’on ne sait pas comment ou où on peut obtenir cette aide. Tous ces facteurs déterminent 
la qualité de la vie et la participation dans la société des patients et son environnement 
changent drastiquement.  
 
Les résultats montrent que le soutien ultérieur du centre de revalidation serait 
certainement utile. En quelle forme de ceux-ci doit être offerte doit-on encore agir 
d’avantage.  
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Lijst van gebruikte afkortingen en symbolen 
 
ADL: Activiteiten van het Dagelijks Leven 
 
CVA: Cerebro Vasculair Accident 
 
ICIDH: International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps 
 
MS: Multiple Sclerose 
 
NAH: Niet-Aangeboren Hersenletsel 
 
WHO: World Health Organization 
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Inleiding 
 
Binnen deze scriptie willen we een antwoord vinden op de vraag wat de zorglast is die 
ondervonden wordt door CVA-patiënten en hun omgeving in de thuissituatie, na het 
ontslag uit het revalidatiecentrum. Ook wordt de noodzaak van een nazorgpoli voor deze 
populatie onderzocht. Hiervoor heb ik stage gelopen in Revalidatiecentrum Hof ter Schelde, 
Antwerpen Linkeroever. In dit centrum worden mensen met allerhande pathologieën 
behandeld. Samen met de ergotherapeuten en de neuropsycholoog hebben we getracht 
een antwoord te vinden op deze vraag. 
Dit onderwerp werd me aangereikt door Inge Mees, één van mijn stagebegeleidsters in het 
tweede jaar. Het leek mij zeer interessant en we besloten vrij snel om samen aan deze 
thesis te gaan werken. 
De resultaten van deze scriptie geven belangrijke informatie over de problemen die 
ervaren worden in de thuissituatie bij CVA-patiënten en hun omgeving. Deze informatie is 
voor ons vakgebied zeer nuttig. Als we de functionele problemen en de oorzaken ervan 
kunnen achterhalen, kunnen we proberen de oorzaken aan te pakken om zo deze 
problemen te voorkomen/wegwerken/verminderen. 
Het onderwerp was vrij snel afgebakend. Binnen de instelling was er al een duidelijk beeld 
over welke informatie moest ingewonnen worden. De basis van het onderzoek was al 
gelegd en hier zijn we verder op ingegaan. 
Eerst gaan we dieper in op de beoogde doelstellingen van de scriptie. Hierop volgt een 
literatuuronderzoek met gelijkaardige onderzoeksresultaten en een rondvraag bij 
verschillende medische instellingen. Zo kregen we een beeld wat er bij andere instellingen 
geweten is over onze kernvraag. Vervolgens is de onderzoeksmethode uitgewerkt. Hierin 
staat de populatie van het onderzoek besproken en hoe zij geselecteerd werd. De 
gegevens werden verzameld aan de hand van een enquête en een groepsinterview. Er 
werd bewust gekozen om 2 informatiebronnen te gebruiken. In de enquête werd er gepolst 
naar de functionele problemen in de thuissituatie van de persoon met het CVA en hun 
omgeving. De enquête geeft een breed beeld weer aan de hand van verschillende tabellen, 
grafieken en vergelijkingen. Tijdens het groepsinterview werden deze resultaten verder 
besproken met enkele respondenten, die de enquête ook hadden ingevuld, om zo meer 
diepgang in de resultaten te krijgen. 
De gegevens van de enquête zijn uitgewerkt in drie delen. Eerst wordt er gekeken naar de 
totale groep van respondenten. In het tweede deel wordt er een opsplitsing gemaakt, 
waarbij we de ervaren problemen van respondenten die niet meer op dagbehandeling 
komen, vergelijken met de respondenten die nog wel op dagbehandeling komen. Deze 
opsplitsing hebben we gemaakt om de invloed van het al dan niet krijgen van begeleiding 
te onderzoeken in de thuissituatie. Het laatste deel brengt de belangrijkste 
probleemgebieden in kaart, die door de respondenten zelf zijn aangereikt. Deze gegevens 
vormen de basis van het groepsinterview. Dit zorgt voor een uitdieping van de resultaten 
die we ingewonnen hebben via de enquête. In het besluit staan de belangrijkste 
vaststellingen neergeschreven en hieruit volgen enkele voorstellen tot verbetering van de 
behandelcyclus binnen het revalidatiecentrum. 
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1 Doelstellingen 
 
Binnen Revalidatiecentrum Hof ter Schelde (Antwerpen Linkeroever) worden personen met 
verschillende soorten van pathologieën behandeld en gerevalideerd. Het meest 
voorkomende ziektebeeld binnen de dienst ergotherapie van Hof ter Schelde, is het CVA. 
Vele CVA-revalidanten worden tijdelijk opgenomen in het centrum, sommigen genieten 
daarna ook nog dagbehandeling. Ook kan men rechtstreeks van een ziekenhuis ontslagen 
worden, om daarna op dagbehandeling te komen in Hof ter Schelde. De revalidanten 
worden binnen de ergotherapeutische behandeling voorbereid om terug naar hun vroegere 
(eventueel aangepaste) thuissituatie terug te keren. Dit door middel van 
informatieve/inzichtgevende gesprekken, doelgerichte therapie, een huisbezoek, 
hulpmiddelenadvies, ADL-training en de betrekking van familie bij het revalidatieproces. 
Na een bepaalde periode wordt de revalidant ontslagen uit de instelling. Het ontslag 
betekent in vele gevallen ook het laatste contact met ergotherapeut en de andere leden 
van het team. 
Ondanks de behandeling en het advies dat wordt meegegeven, wordt er binnen het 
multidisciplinair team de vraag gesteld wat de zorglast is die ondervonden wordt na het 
CVA, zowel voor de patiënt als de partner/naastbetrokkenen, in de thuissituatie? We 
vragen ons af of de CVA-patiënten en hun omgeving in de thuissituatie niet teveel 
problemen ervaren, misschien omdat ze er meer mee geconfronteerd worden? Indien er 
problemen worden ervaren in de thuissituatie, welke zijn die dan en roepen zij hiervoor 
hulp van derden in? Als zij geen hulp inroepen, is hier dan een reden voor? Is er dan 
misschien nood aan verdere opvolging vanuit het revalidatiecentrum na het ontslag van de 
CVA-patiënt? En indien dit het geval zou zijn, welke vorm zou dergelijke ondersteuning 
dan moeten aannemen? 
Om een antwoord op deze vragen te krijgen, werd het huidige onderzoek opgestart. 
 
Bij aanvang van het onderzoek zijn volgende doelstellingen geformuleerd: 
 

- Zicht krijgen op welk functioneel vlak de CVA-patiënt problemen ondervindt ten 
gevolge van het CVA. 

- Zicht krijgen op de mate van zorgverlening die CVA-patiënten verkrijgen aan huis. 
- Zicht krijgen in de zorglast die de naastbetrokkene, waarvan de partner een CVA 

gekregen heeft, ondervindt. 
- Zicht krijgen of er gelijkenissen of verschillen zijn op vlak van ervaringen van CVA-

patiënten die nog op dagbehandeling komen en ervaringen van CVA-patiënten die 
niet meer op dagbehandeling komen. 

- Zicht krijgen of CVA-patiënten nood hebben aan een nazorgpoli. 
- Zicht krijgen of de naastbetrokkene nood heeft aan een nazorgpoli. 
- De mogelijke invulling van een nazorgpoli bepalen. 

 
Onder een nazorgpoli wordt het volgende verstaan: 
Een nazorgpoli is de mogelijkheid om gebruik te maken van verdere multidisciplinaire 
ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum voor de CVA-patiënt en zijn/haar 
partner/naastbetrokkene voor problemen die ervaren worden in de thuissituatie, na het 
ontslag. Hierbij kan de CVA-patiënt en zijn/haar partner/naastbetrokkene hulpvragen 
stellen en advies vragen. Hierdoor kan een consequente opvolging van de CVA-patiënt en 
zijn/haar partner/naastbetrokkene gegarandeerd worden. 
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2 Voorgaand onderzoek 
 
2.1 Vooronderzoek 
 
2.1.1 Rondvraag 
 
In functie van het huidige onderzoek, heb ik een rondvraag gedaan om een beeld te 
krijgen van de werking van soortgelijke instellingen als Revalidatiecentrum Hof ter 
Schelde. Het doel was om meer informatie te bekomen over de hulpvragen van patiënten 
en partners/naastbetrokkenen na het ontslag, de belasting van de partner en de werking 
(in functie van ontslagbegeleiding) van de instelling in beeld te brengen. De rondvraag 
werd afgenomen bij verschillende Belgische medische instellingen en revalidatiecentra die 
mensen met NAH’s behandelen. Er is bewust gekozen voor instellingen die mensen met 
NAH’s behandelen en niet voor instellingen die enkel CVA-patiënten behandelen. De groep 
van instellingen die mensen met een NAH behandelen, is groter dan de groep van 
instellingen die enkel CVA-patiënten behandelen. 
Het grootste deel van deze instellingen behandelt wel effectief CVA-patiënten. Van het 
totale aantal instellingen die in onderstaande gegevens verwerkt zijn (25), zijn er drie 
instellingen die geen CVA-patiënten behandelen.  
 
De contactgegevens van desbetreffende instellingen werden opgezocht via de sociale 
kaart. De namen en gegevens van de gecontacteerde/verwerkte instellingen van de 
rondvraag zijn niet vermeld. De gegevens zijn immers anoniem verwerkt. 
Er werd eerst een e-mail verstuurd via de gegevens van de sociale kaart. De instellingen 
die reageerden, werden daarna telefonisch gecontacteerd om de antwoorden te 
verduidelijken. 
De instellingen kregen vier vragen voorgeschoteld. Deze zijn een combinatie van open en 
gesloten vragen. De vragen en resultaten hiervan zijn hieronder neergeschreven 
 
Beschrijvende informatie rondvraag: 
Totaal aantal gecontacteerde instellingen:    238 
Totaal aantal reacties:      87 
Percentage reacties:       36.55% 
Totaal aantal bruikbare reacties relevant met NAH:  25 
Percentage bruikbare reacties relevant met NAH:   10.50% 
 
Weergave hulpvragen patiënten: 
Er werd gevraagd aan de gecontacteerde instellingen om de hulpvragen (thema’s) op te 
noemen, die na het ontslag van patiënten gesteld werden. 
13 van de 25 instellingen (52%) konden hulpvragenthema’s naar voor schuiven die na het 
ontslag werden gesteld. 12 instellingen (48%) hadden geen zicht op de hulpvragen en 
konden geen informatie geven. 
De specifieke hulpvragen rond een bepaald thema komen meer dan één keer voor binnen 
de instelling. Meerdere antwoorden per instelling zijn mogelijk. De thema’s zijn 
gerangschikt van hoogste frequentie naar laagste frequentie. 
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Thema’s    Frequentie 
Hulpmiddelen    6 
ADL-situaties     6 
Dagbesteding    6 
Rolstoelen     4 
Onderhoudsbehandeling   4 
Thuissituatie     4 
Spalken/orthesen    4 
Tewerkstelling    3 
Autoaanpassing    2 
Sport      2 
Sociale situatie    2 
Psychische hulp    2 
Informatie Vlaams Fonds   1 
 
Uit deze gegevens blijkt dat er wel degelijk meerdere hulpvragen zijn op verschillende 
vlakken van het dagelijks functioneren en handelen van de patiënt na het ontslag. Ook valt 
op dat slechts 52% van het totale aantal instellingen informatie kon aangeven in verband 
met de hulpvragen van de patiënt na het ontslag. 
 
Weergave werking tijdens opname: 
Op de vraag of weekends, huisbezoeken (eventueel woningaanpassingen), de familie 
betrekken bij de revalidatie en advies voor ontslag allemaal geïntegreerd zijn in de werking 
tijdens de opname, kwamen volgende resultaten. Deze resultaten kunnen informatie geven 
over de ontslagbegeleiding van de gecontacteerde instellingen. 
 
Ja: 10  (40%) 
Nee: 15 (60%) 
 
40% van het totale aantal instellingen heeft al deze elementen in hun huidige werking 
opgenomen. 60% heeft niet al deze elementen in hun huidige werking opgenomen. Deze 
60% heeft meerdere van deze elementen opgenomen in hun huidige werking, maar dus 
niet allemaal. 
 
Weergave werking instelling na ontslag patiënt: 
Er werd gevraagd of er een werking aanwezig is in de instelling, waar de patiënt en/of 
naastbetrokkene terecht kan met hulpvragen. Deze vraag is gesteld om een beeld te 
krijgen van de werking van de instellingen na het ontslag van de patiënt. Het geeft weer 
hoe de instellingen hulpvragen na het ontslag van de patiënt behandelt of verwerkt. 
Meerdere mogelijkheden konden per instelling naar voor geschoven worden. De 
mogelijkheden zijn gerangschikt van hoogste frequentie naar laagste frequentie. 
 
          Frequentie 
Sociale dienst behandelt de hulpvragen (eventueel doorverwijzing) 14 
Mogelijkheid geven tot contact na het ontslag    7 
Geen vorm van ondersteuning      4 
Eenmalige consultatie na bepaalde periode     3 
Nazorg           0 
 
Uit de gegevens blijkt dat er in de ondervraagde instellingen geen vorm van nazorg 
aanwezig is. De enige vorm is aan de hand van een éénmalige consultatie na het ontslag 
of de mogelijkheid tot contact op te nemen. 
Acht instellingen gaven zelf aan dat er een nood is aan nazorg. Twee instellingen hebben 
reeds abstracte plannen om zelf een nazorg op te richten. 
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Weergave belasting partner: 
Er werd gepolst naar onderzoeken in verband met de (zorg-, psychische of fysieke) 
belasting van de partners/naastbetrokkenen van de patiënten. De mogelijkheden zijn 
gerangschikt van hoogste frequentie naar laagste frequentie. 
 
         Frequentie 
Geen idee over eventuele belasting     11 
Indrukken dat er belasting aanwezig is    8  
Belasting wordt met partner tijdens opname besproken   6 
Concreet onderzoek of gegevens     0 
 
Uit de gegevens blijkt dat er geen informatie is over de belasting van de 
partner/naastbetrokkene van mensen met een NAH. 
 
Besluit rondvraag: 
Uit de rondvraag is gebleken dat er duidelijk verschillende hulpvragen zijn die patiënten na 
hun ontslag ervaren. De meeste hulpvragen zijn op materieel gebied, maar ook op vlak 
van dagbesteding/werk. Wat daarbij meer opvalt, is dat 48% van de instellingen geen 
zicht heeft op de hulpvragen van de patiënten na het ontslag. Dit is in mijn ogen toch 
belangrijke informatie. 
Er is gebleken uit de rondvraag dat er in de ondervraagde instellingen geen vormen van 
nazorg bestaan voor patiënten die ontslagen zijn. Uit de hulpvragenthema’s blijkt wel dat 
er vraag is naar een onderhoudsbehandeling. Ook is er geen informatie over de belasting 
van de partners/naastbetrokkenen van de personen met een NAH. 
 
 
2.1.2 Literatuur 
 
In dit deel heb ik informatie opgezocht in verband met het huidige onderzoek. Ik heb 
gezocht naar gelijkaardige studies, enquêtes of gewone literatuur die nuttige informatie 
kunnen leveren over de hulpvragen van patiënten en partners/naastbetrokkenen en de 
belasting van de partners/naastbetrokkenen. Telkens er informatie van een nieuwe bron is 
weergegeven, zal de auteur/bron onderlijnd zijn. 
 
De VZW Coma-Vereniging België (2000) is een begeleidingscentrum voor mensen met een 
NAH. Zij maakten in samenwerking met het Vlaams Fonds een inventarisatie van veel 
voorkomende hulpvragen en problemen bij mensen met een NAH en hun omgeving. 
Volgende probleemgebieden kwamen in de inventarisatie naar voor. 
 

- Onbegrip en geen erkenning 
- Onvoldoende specifieke kennis bij de hulpverlener 
- Geen begeleiding van familie en naaste omgeving 
- Onjuiste plaatsing intramuraal 
- Onvoldoende dagopvang 
- Wachtlijsten 
- Geen begeleiding in de thuissituatie 
- Geen aangepast onderwijs 
- Geen begeleiding naar de werksituatie 
- Onvoldoende continuïteit in de zorg 
- Problematische herkeuringsprocessen 
- Isolement 

 
De VZW-Coma stelt het aantal hulpvragen in vraag. Deze probleemgebieden komen 
duidelijk naar voor via hun onderzoek, maar dit geeft geen volledig beeld. Zij geven zelf 
aan dat er veel mensen met een NAH niet weten hoe ze hulp kunnen inroepen bij het 
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Vlaams Fonds of dat ze er vanuit gaan dat het Vlaams Fonds hun hulpvragen niet kan 
beantwoorden. 
Wat de zorgvragen betreft, gaat het vooral om materiële zorgvragen. Slechts een 
minderheid van de zorgvragen hebben betrekking op de sectoren zorg of werk. Zij stellen 
dat dit kan betekenen dat personen met een NAH vooral materiële zorgvragen hebben en 
slechts in beperkte mate zorgvragen met betrekking tot werk of zorg. 
De VZW-Coma is een voorstander van het oprichten van een overkoepelende structuur 
met verschillende organisaties die instaan voor de begeleiding en opvang van personen 
met NAH, waardoor de kwaliteit van de hulpverlening bevorderd wordt en een betere 
zorgopvolging van de doelgroep tot stand kan komen.  
 
Het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg Brabant (1996) organiseerde een onderzoek 
naar de behoeften van mensen met een NAH. Er werden 137 mensen met een NAH 
onderzocht. Het onderzoek toonde aan dat 6 van de ondervraagden wensten in de 
thuissituatie te blijven, maar dat door onvoldoende voorzieningen dit niet mogelijk was. 
Een ander opvallend resultaat was dat een groep van 62 mensen met een NAH, die zoals 
gewenst in de thuissituatie verbleven, met allerlei niet ingeloste hulpvragen zaten 
waardoor de situatie thuis bemoeilijkt werd. 
 
Pool en Egtbert (2001) beschrijven een methodiek die gehanteerd kan worden bij het 
bieden van psychosociale hulp aan chronisch zieken. In dit boek wordt aandacht gegeven 
aan de moeilijkheden die chronische patiënten tegenkomen. 
Chronisch zieken kunnen te maken hebben met de volgende adaptieve opgaven: 
 
Ziektegerelateerde opgaven: 

- Lichaamssignalen herkennen 
- Pijnregulatie 
- Herzien van het vertrouwde ritme van rust en activiteit 
- Inpassen van leefregels in het dagelijkse leven 
- De weg vinden in het paramedische circuit 

Persoonlijke opgaven: 
- Omgaan met verliezen 
- Omgaan met onzekerheid 
- Omgaan met gevoelens van schuld en schaamte 
- Persoonlijke betekenisgeving herzien 
- Hoop en gevoel van eigenwaarde behouden 
- Omgaan met een andere beleving van tijd en ruimte 

Sociale opgaven: 
- Onbegrip pareren 
- Zelfstandigheid behouden ondanks zorgafhankelijkheid 
- Zich handhaven in de werksituatie 
- Intieme relaties onderhouden 
- Seksualiteit herzien 
- Omgaan met zorgcontacten 
- Sociale contacten onderhouden en leren alleen zijn 
- Mogelijkheden en zingeving in het leven (her)vinden 
- Zinvolle dag- en (vrije)tijdsbesteding (her)vinden 

Materiële opgaven: 
- Zorgvoorzieningen organiseren 
- Hulpmiddelen of aanpassingen regelen 
- Vervoer regelen 
- Inkomensderving compenseren 

 
Het omgaan met de adaptieve opgaven waarvoor chronisch zieken zich gesteld zien, is 
bijna altijd een Sisyfusopdracht: een zich steeds herhalend en eindeloos proces van 
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aanpassingen aan de chronische aandoening waarvoor geen kant-en-klare recepten 
bestaan. Chronisch zieken zullen in dat proces strategieën moeten zien te vinden die 
passen bij hun persoonlijke situatie en beleving, die hen voldoende greep doen krijgen op 
hun eigen bestaan. Als dat niet goed lukt en de chronisch zieke tegen knelpunten of sterke 
negatieve gevoelens aan blijft lopen, bestaat de kans op psychosociale problematiek. Dan 
wordt het ook steeds moeilijker om zonder hulp de adaptieve opgaven die de ziekte 
meebrengt te vervullen. 
Wanneer chronisch zieken vastlopen in hun adaptieve opgaven kan dat tot sterke 
emotionele, mentale en gedragsmatige reacties leiden die op den duur kunnen veranderen 
in hardnekkige psychosociale problemen. In de zorg aan chronisch zieken is het daarom 
belangrijk vroegtijdig te signaleren of mensen erin slagen hun adaptieve opgaven te 
vervullen, en zo niet, tijdig in te grijpen. 
Emotionele, mentale en gedragsmatige tekenen van psychosociale problematiek bij 
chronisch zieken kunnen zich voordoen op 5 te onderscheiden gebieden, die in de praktijk 
sterk vermengd kunnen zijn: 

- Controleverlies en machteloosheid 
- Angst en onzekerheid 
- Eenzaamheid en sociaal isolement 
- Rouw en verlies 
- Schaamte en schuld 

Van psychosociale problematiek is sprake als de emoties, gedachten of gedragingen zulke 
extreme vormen aannemen of zo langdurig aanhouden dat gesproken kan worden van een 
combinatie van persoonlijk onwelbevinden, sociaal disfunctioneren en onderbroken 
zingeving.  
Deze psychosociale problematiek kan grote parten spelen in het leven van een CVA-patiënt 
in zijn thuissituatie. Het kan de reeds bestaande problemen nog erger maken, zodat de 
situatie moeilijker wordt, zowel voor patiënt als mantelzorg. 
 
Pacolet (1988) beschreef de voornaamste oorzaken van de belasting van de mantelzorg. 
Er zijn verschillende factoren die de belasting van de mantelzorg (hier niet enkel de 
naastbetrokkene, maar ook de familie) vergroot. Het belangrijkste is dat er eerder sprake 
is van een verminderde beschikbaarheid dan van een verminderde bereidheid. Volgende 
vaststellingen werden aangekaart. 
 

- Het aantal alleenwonende hulpbehoevenden neemt toe. Dit kan worden opgesplitst 
in 2 facetten. 

o Enerzijds het aantal alleenstaanden dat stijgt. 
o Anderzijds het aantal inwoonsituaties dat daalt.  

- De familie woont geografisch gezien verder weg van de hulpbehoevende. 
- De beschikbaarheid van de vrouw vermindert. Doordat de vrouw haar plaats in de 

arbeidsmarkt heeft opgenomen. Haar globale activiteitsgraad is gestegen en er is 
dus minder tijd vrij om hulp te verlenen aan de hulpbehoevende. 

- Echtscheidingen verminderen de gezinscoherentie. De horizontale verbinding tussen 
man en vrouw wordt verbroken, maar evenzeer de verticale verbinding tussen 
opvolgende generaties van ouders, kinderen en kleinkinderen. Zo zal er bij 
gescheiden families minder gehechtheidsdrang en zo minder verplichting getoond 
worden om hulp te verlenen. 

- De belastbaarheid van de mantelzorg neemt af. Factoren die hier in kunnen spelen 
zijn onder meer 

o het hoge aantal echtscheidingen. 
o minder gunstige financiële of emotionele situatie. 
o de veroudering van de mantelzorg. 
o de eigen gezondheidssituatie van de mantelzorg. 
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- De zorgbereidheid van de mantelzorg is niet optimaal. De bereidheid van de 
kinderen t.o.v. de ouders is afgenomen. De bereidheid van de partner wordt 
(meestal) niet in twijfel getrokken. 
Dit kan tevens weer opgesplitst worden in 3 facetten die de impact van de 
bereidheid kunnen beïnvloeden. 

o De bereidheid is in functie van taakkenmerken zoals inhoud, langdurigheid, 
continuïteit en tijdstip. Met het verhogen van de invaliditeitsgraad bij 
hulpbehoevenden, worden aan het takenpakket van de mantelzorg een 
aantal zwaardere taken toegevoegd. Het is waarschijnlijk dat sommige 
mensen zich hierdoor laten afschrikken. 

o De bereidheid wordt mede bepaald door de relationele band met de 
betrokkene. Naast de partner zijn het vooral de vrouwelijke familieleden die 
de verzorgingstaken op zich nemen. Ook hier kan men verwachten dat, 
gezien de gewijzigde attitudes i.v.m. het traditionele rollenpatroon, vrouwen 
minder geneigd zullen zijn hun werk op te geven in ruil voor 
verzorgingstaken. Dit kan het zorgpakket van de partner dan weer doen 
vergroten. 

o De bereidheid wordt ook bepaald door de beschikbaarheid van professionele 
voorzieningen die de bereidheid tot mantelzorg kunnen beïnvloeden. 

 Opnames in ziekenhuizen (lage kosten) wijzen op een lagere 
financiële belasting van de mantelzorg. 

 R.V.T.’s en rusthuizen (hoge kosten) wijzen op een hogere financiële 
belasting van de mantelzorg. Te hoge kosten voor een opname 
dwingt soms de bereidheid tot thuiszorg af. 

 Ambulante professionele hulp heeft geen echt effect op de belasting, 
daar deze hulp meer complementair als substitutief is. 

 
De European Foundation for the improvement of living and working conditions (1993) 
heeft verschillende aspecten van de mantelzorg doorgelicht. De (veralgemeende) rangorde 
van wie de primaire mantelzorg verzorgt wordt weergegeven: partner, dochter, 
schoondochter, broers en zussen, zoon, familie en anderen. Hoe dichter mensen bij de 
hulpbehoevende staan, hoe sneller zij geneigd zullen zijn om deze rol als primaire 
verzorger op zich te nemen. Als er door omstandigheden personen bovenaan deze 
rangorde wegvallen, komen alle zorglasten (onrechtstreeks) bij mensen terecht die minder 
betrokken zijn met de hulpbehoevende. Het plotseling verkrijgen van dergelijk zwaar 
zorgpakket, kan tot problemen leiden, wat ook zijn weerslag zal hebben op de kwaliteit 
van de verzorging. Het niet aanwezig zijn van bepaalde rangen, zorgt ervoor dat het hele 
zorgpakket (rechtstreeks) terechtkomt bij personen die verder weg staan van de 
hulpbehoevende. Dit kan dezelfde problemen geven. 
 
Zorgbelasting kan zich op 2 manieren vestigen. Enerzijds kan het een traag proces zijn, 
dat langzamerhand steeds zwaarder wordt. De hulpbehoevende wordt steeds meer en 
meer afhankelijk en zo zullen ook de zorgtaken vermeerderen. Anderzijds kan het een 
plotselinge gebeurtenis zijn die aanleiding geeft tot het opnemen van de zorgen. Dit kan 
door ziekte, ongeval, weduwschap en de afmelding of dood van de voorgaande primaire 
verzorger. 
 
Personen die de taak als primaire verzorger op zich nemen, hebben vaker last van 
psychologische problemen. Deze zijn voornamelijk 

- zelfverloochening 
- schuldgevoelens 
- identiteitsverlies 
- huwelijksconflicten 
- angst 
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Vrouwelijke primaire verzorgers hebben vaker last van deze psychologische problemen 
Mannelijke primaire verzorgers hebben veel minder last van deze psychologische 
problemen. Dit wordt verklaard door 2 hoofdoorzaken. Enerzijds kennen mannen beter hun 
grenzen. De mate waarin zij zorgtaken op zich nemen, wordt bepaald door de kennis over 
hun eigen mate van belastbaarheid. Waar vrouwen nieuwe zorgtaken zonder twijfel op zich 
nemen, gaan mannen dit eerst overwegen. Als de belasting te groot wordt, bij de aanname 
van een nieuwe bijkomende zorgtaak, zullen mannen deze sneller weigeren. Anderzijds 
hebben mannen minder moeite de beslissing te nemen of de hulpbehoevende al dan niet in 
een zorginstelling moet worden opgenomen. Doorverwijzing naar ambulante hulp wordt 
ook sneller ingeroepen door mannen. 
In de maatschappij is er een ander beeld over de vrouwelijke en mannelijke primaire 
verzorger. Vrouwen die zorg verlenen doen hun plicht, zij doen wat van hun verwacht 
wordt. Als vrouwen hun plicht niet op zich nemen, zal dit in de maatschappij afkeurend 
bekeken worden. Mannen die zorg verlenen worden door de maatschappij geprezen voor 
hun acties. Het niet opnemen van de zorgplicht, wordt minder afkeurend bekeken. 
De aard van zorgtaken bepaalt ook de belasting. De meeste verzorgers leren hun 
zorgtaken uitvoeren gedurende de tijd. Door de vele herhaling verloopt alles na enige tijd 
zonder problemen. Zo zal bijvoorbeeld een mannelijke primaire verzorger meer moeite 
hebben om de huishoudelijke taken van zijn hulpbehoevende vrouw over te nemen, dan 
dat een andere vrouw deze taken zou moeten overnemen. 
 
Van de Pol (2005) nam een enquête af bij mantelzorgers van Parkinson-patiënten die 
aangesloten zijn bij de Vlaamse Parkinsonvereniging. Parkinson is ook een NAH, net zoals 
het CVA. Parkinson is een chronische ziekte, waarbij de partners/naastbetrokkenen veel 
van de zorgtaken van de patiënt voor hun rekening nemen. 
De enquête bevroeg de mantelzorgers over hun vraag/wens voor extra hulp. Er waren 82 
bruikbare antwoorden. De resultaten zijn weergegeven met een percent dat duidt op het 
percentage van positieve responsen op desbetreffende vraag. De vragen zijn gerangschikt 
van het hoogste percentage naar het laagste percentage. 
 
81.8%  Ik voel mij bekwaam om voor mijn partner/familielid te zorgen. 
 
51.9%  Ik heb nood aan meer informatie over de ziekte en het verloop van de ziekte 

van mijn partner/familielid. 
 
46.1%  Sinds de vaststelling van de ziekte van mijn partner/familielid heb ik ook 

meer last van mentale problemen. 
 
42.9%  Ik heb nood aan meer informatie over de behandeling van mijn 

partner/familielid. 
 
39.0% Ik heb nood aan financieel advies en informatie rond mogelijke terugbetaling 

van hulpmiddelen. 
 
37.7% Ik heb nood aan mentale ondersteuning bij het bijstaan van mijn 

partner/familielid. 
 
37.7% Sinds de vaststelling van de ziekte van mijn partner/familielid, heb ik ook 

zelf meer last van fysieke problemen. 
 
35.1%  Ik heb minder sociale contacten en vind dit een probleem. 
 
32.5%  Ik heb geen tijd meer voor het uitoefenen van mijn hobby’s. 
 
32.5%  Ik heb nood aan hulp in het huishouden. 
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31.2% Ik heb het gevoel extra ondersteuning nodig te hebben bij de verzorging van 

mijn partner/familielid. 
 
19.5% Ik heb nood aan hulpmiddelenadvies of eventuele verbouwingen in of aan 

mijn huis. 
 
18.2%  Ik zou graag contact opnemen met een ergotherapeut. 
 
15.6%  Ik heb nood aan advies rond de veranderingen in de wooninrichting. 
 
Uit de enquête blijkt dat 81.8% van de ondervraagden die de enquête invulden, zich 
bekwaam voelden om voor hun partner te zorgen. Dit is een vrij hoog waarderingscijfer. 
Hoewel 81.8% van de ondervraagden zich bekwaam voelden, blijkt echter ook dat een 
groot deel van de mantelzorgers nood heeft aan ondersteuning/hulp op verschillende 
vlakken. Dit zowel op louter informatief vlak, op educatief vlak en ook op mentaal als 
fysiek vlak. 
Aan de hand van de Caregiver Strain Index werd ook de belasting van de 
partners/mantelzorgers onderzocht. Van de onderzoekspersonen was 40% overbelast en 
60% niet overbelast. Rekening houdend met het feit dat 81.8% van de mantelzorgers 
zichzelf bekwaam voelden om voor hun partner/familielid te zorgen, zijn dit opvallende 
resultaten. 
 
 
2.2 Relevantie vooronderzoek met huidige studie 
 
In het bovenstaande vooronderzoek zijn verschillende probleemgebieden van een persoon 
met een hersenletsel en zijn omgeving naar voor gekomen. Dit zijn slechts fragmenten van 
een zeer groot geheel, waaronder de problematiek van personen met een CVA valt. 
Deze gegevens tonen aan dat er inderdaad problemen ervaren worden en dat er 
hulpvragen aanwezig zijn op materieel, informatief en psychisch gebied. De 
partner/naastbetrokkene van de patiënt heeft kans op belasting, voornamelijk psychische 
belasting, die tevens verschillende oorzaken kan hebben. 
 
Deze gegevens doen ons, als multidisciplinair team, alleen maar meer vermoeden dat de 
CVA-patiënten, die uit ons revalidatiecentrum ontslagen zijn, en hun omgeving ook veel 
kans hebben op het ervaren van problemen in de thuissituatie. Als wij deze problemen en 
de oorzaken daarvan kunnen achterhalen, kunnen wij onze behandeling hier mede op 
afstellen. Zo kunnen wij de CVA-patiënten en hun omgeving een betere service aanbieden 
vanuit het revalidatiecentrum. Indien er nood blijkt te zijn aan verdere opvolging, zou hier 
eventueel op ingespeeld kunnen worden. 
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3 Onderzoeksmethode 
 
3.1 Onderzoekspersonen 
 
3.1.1 Populatie 
 
De mensen die in aanmerking komen voor dit onderzoek zijn de 
partners/naastbetrokkenen van mensen met een CVA. De personen met een CVA zijn op 
het moment van het onderzoek thuiswonend. 
 
Bij de personen met een CVA kan er een onderscheid gemaakt worden tussen 

- personen die nog op dagbehandeling komen in Revalidatiecentrum Buggenhout, 
- personen die nog op dagbehandeling komen in Revalidatiecentrum Hof ter Schelde 

en 
- personen die niet meer op dagbehandeling komen in Revalidatiecentrum Hof ter 

Schelde. 
 
Nota bene: 

- We benadrukken dat de CVA-patiënten tijdens hun revalidatie een multidisciplinaire 
behandeling hebben aangeboden gekregen, dit wil zeggen van de disciplines 
ergotherapie, kinesitherapie, logopedie en psychologie. Wat ergotherapie betreft 
hebben alle patiënten informatieve/inzichtgevende gesprekken, doelgerichte 
therapie, een huisbezoek, hulpmiddelenadvies, ADL-training en de betrekking van 
familie bij het revalidatieproces gekregen. 

- Alle informatie van dit onderzoek is dus vergaard bij de partners/naastbetrokkenen 
van de CVA-patiënten. Dit omvat zowel de informatie over de CVA-patiënt als de 
informatie over de partner/naastbetrokkene!  

 
 
3.1.2 Omschrijving pathologie 
 
Hieronder staat de verduidelijking van de pathologie van een CVA (Nederlandse 
Hartstichting 2001):  
De afkorting CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident. Een CVA is een niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH). In de volksmond staat een CVA bekend als een ‘attack’ of ‘beroerte’. 
Onder een CVA wordt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verstaan: 
plotseling optredende verschijnselen van een focale stoornis van de hersenenfuncties met 
een duur van meer dan 24 uur of eindigend met de dood, waarvoor geen andere oorzaak 
aanwezig is dan een vasculaire stoornis. 
Elke CVA-patiënt is uniek omwille van de verschillen in de interne factoren (persoonlijke 
draagkracht) en de externe factoren (draaglast vanuit de omgeving) en de aard, grootte 
en locatie van het CVA. 
 
 
3.1.3 Selectie 
 
3.1.3.1 Inclusiecriteria 
 
Voor het onderzoek zijn volgende inclusiecriteria vastgelegd: 

- Naastbetrokkenen van een persoon die een linker- of rechter-CVA gehad hebben. 
- Naastbetrokkenen van een persoon met een CVA van eender welk geslacht. 
- Naastbetrokkenen van een persoon met een CVA van eender welke leeftijd. 
- Naastbetrokkenen waarvan de persoon met het CVA thuis verblijft, maar nog 

steeds op dagbehandeling komt in het revalidatiecentrum. 
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- Naastbetrokkenen waarvan de persoon met het CVA ontslagen is uit het 
revalidatiecentrum naar de thuissituatie en nog steeds thuis verblijft. 

 
 
3.1.3.2 Exclusiecriteria 
 
Voor het onderzoek zijn volgende exclusiecriteria vastgelegd: 

- Naastbetrokkenen van personen met een CVA waarvan men wist dat de persoon 
met het CVA overleden was. 

- Naastbetrokkenen van personen met een CVA waarvan men wist dat de persoon 
met het CVA niet (meer) thuis verbleef. 

 
 
3.2 Onderzoeksdesign 
 
Verschuren en Doorewaard (2000) beschrijven in het boek “Het ontwerpen van een 
onderzoek” een stappenplan, waarin aangegeven wordt hoe er wordt bepaald welk soort 
onderzoek er toegepast kan worden. Dit gebeurt aan de hand van drie 
stappen/hoofdkenmerken. 
 
De eerste stap gaat na of er breedte of diepgang nagestreefd wordt. Deze twee staan in 
spanningsverhouding recht tegenover elkaar. Breedte staat voor een grootschalige aanpak 
die generalisering van de resultaten mogelijk maakt, maar die beperkingen oplegt aan de 
diepgang, detaillering, complexiteit en de hechtheid van onderbouwing van de resultaten. 
Diepgang stuurt aan op een kleinschaligere aanpak waarbij er minder generaliseerbare 
kennis komt, maar die het onderzoek wel in staat stelt tot diepgang, detaillering, 
complexiteit en sterke onderbouwing met een minimum aan onzekerheid. 
 
De tweede stap gaat na of er een kwantificerende of kwalificerende benadering 
nagestreefd wordt. Kwantitatief betekent dat de bevindingen vooral worden neergelegd in 
tabellen, grafieken, cijfers en berekeningen. Kwalitatief betekent dat er een 
interpreterende benadering is waarbij vooral verbaal en beschouwend zal gerapporteerd 
worden. Resultaten worden hier met elkaar vergeleken en geduid. 
 
De derde stap gaat na of er empirisch of niet-empirisch gewerkt wordt. Empirisch betekent 
dat de gegevens verzameld zijn op het werkveld om op basis van een analyse van deze 
gegevens tot een besluit te komen. Tegenover een empirisch onderzoek staat een 
bureauonderzoek, waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande literatuur of door 
anderen bijeengebracht materiaal. 
 
In het boek zijn er vijf soorten onderzoeken beschreven. Deze bevatten steeds een 
mengeling van bovenstaande kenmerken (breedte of diepgang / kwantitatief of kwalitatief 
/ empirisch of niet empirisch). De vijf soorten onderzoeken zijn het survey-onderzoek, het 
experiment, de casestudy, de gefundeerde theoriebenadering en het bureauonderzoek. 
 
Binnen het onderzoek is er een opsplitsing te maken in 2 deelonderzoeken. Met name is er 
eerst een survey-onderzoek en later een bijkomende casestudy uitgevoerd. Deze willen we 
even verder uitleggen, rekening houdend met de drie bovenstaande stappen om een 
onderzoek op te stellen.  
 
Als eerste is er een survey-onderzoek doorgevoerd. Een survey-onderzoek is een 
onderzoek dat breedte nastreeft met een kwantitatief en empirisch karakter. 
Het omvat een groot aantal onderzoekseenheden en heeft een arbeidsextensieve 
dataverwerking, dit wil zeggen dat alle gegevens op dezelfde manier verwerkt worden. Het 
survey-onderzoek wordt ook gekenmerkt door een aselecte trekking van de 
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onderzoekseenheden. Dit wil zeggen dat er bij de keuze van de onderzoekseenheden geen 
onderscheid gemaakt wordt tussen de kenmerken van de onderzoekseenheden zelf. 
Het survey-onderzoek is uitgewerkt in een enquête, die verder staat uitgelegd in hoofdstuk 
3.3.1. 
 
Als tweede en bijkomend onderzoek, hebben we een casestudy doorgevoerd. Een 
casestudy is een onderzoek dat diepgang nastreeft met een kwalitatief en empirisch 
karakter. 
Een eerste bijkomend kenmerk is dat de casestudy werkt met een relatief klein aantal 
onderzoekseenheden. Deze laatste worden in een casestudy overigens case genoemd. Het 
aantal kan variëren van één tot enkele tientallen. Het werken met kleine aantallen heeft 
tot gevolg dat er een kwalitatieve benadering wordt toegepast (een kwantitatief onderzoek 
met bijvoorbeeld 4 onderzoekseenheden gaat geen betrouwbare grafieken geven). 
Een tweede bijkomend kenmerk is dat de casestudy een selectief of strategische 
steekproef is. Dit komt ook omdat er met kleine aantallen wordt gewerkt. Met kleine 
aantallen is de kans om een a-typische steekproef te krijgen veel te groot, met alle 
consequenties voor de geldigheid van de onderzoeksresultaten van dien. Bij een 
strategische steekproeftrekking is de keuze van de onderzoekseenheden bewust geleid 
door het conceptueel ontwerp en door datgene wat er over de onderzoekseenheden te 
weten moet gekomen worden.  
Een derde bijkomend kenmerk is dat een casestudy probeert een integraal beeld te krijgen 
van het object als geheel. Men kan hier spreken van een holistische werkwijze. Dit 
holistische uit zich in het gebruik van kwalitatieve en open wijzen van dataverzameling. 
De casestudy is uitgewerkt in het groepsinterview, dat verder staat uitgelegd in hoofdstuk 
3.3.2. 
 
 
3.3 Gegevensverzameling 
 
Als middel om antwoorden te krijgen op de beoogde doelstellingen zijn er 2 methoden van 
gegevensverzamelingen benut. Enerzijds is er een enquête/vragenlijst samengesteld, 
bestaande uit 2 delen, waarbij gebruikt werd gemaakt van voornamelijk gesloten vragen. 
Deze vragenlijst is ingevuld door de geselecteerde populatie. Anderzijds is er een 
groepsinterview doorgevoerd met enkele partners/naastbetrokkenen van personen met 
een CVA, die tevens de vragenlijst hebben ingevuld. 
Beide methodieken lichten we graag even toe. 
 
 
3.4 Onderzoeksprocedure 
 
De enquête werd verstuurd naar verschillende respondenten. De CVA-patiënten die nog op 
dagbehandeling kwamen, kregen op 26 januari 2005 een enveloppe mee naar huis die zij 
door hun partner/naastbetrokkene konden laten invullen. In deze enveloppe zat een 
introductiebrief, de vragenlijst en een enveloppe. In deze enveloppe kon de vragenlijst 
worden afgeleverd aan het personeel van de dagrevalidatie. Er werden 26 bruikbare 
enquêtes teruggebracht in Revalidatiecentrum Hof ter Schelde en 24 in revalidatiecentrum 
Buggenhout. 
De partners/naastbetrokkenen van CVA-patiënten die niet meer op dagbehandeling 
komen, kregen de vragenlijst toegestuurd met de post. Deze werd op 24 februari 2005 
verzonden. In de enveloppe zat de enquête, een introductiebrief, een andere vragenlijst 
(van een studente klinische psychologie van de Katholieke Universiteit Leuven) en een 
reeds geadresseerde en gefrankeerde enveloppe. Met deze enveloppe konden beide 
vragenlijsten teruggestuurd worden. Er werden 32 bruikbare enquêtes terug ontvangen in 
het revalidatiecentrum. 
 

 



  21 

Naar 21 mogelijke deelnemers van het groepsinterview werd op 10 januari 2006 een 
uitnodigingsbrief gestuurd (zie bijlage 2). Hierin werden zij uitgenodigd om op 28 januari 
2006 deel te nemen aan een groepsinterview van 14u tot 16u in revalidatiecentrum Hof ter 
Schelde. Een week voor datum van het groepsinterview werden zij even telefonisch 
gecontacteerd, om hun aanwezigheid al dan niet te bevestigen. Er namen 5 personen deel 
aan het groepsinterview, dat uiteindelijk tot 17u duurde. 
Alle deelnemers van het groepsinterview zijn partners van CVA-patiënten die revalidatie 
hebben genoten in revalidatiecentrum Hof ter Schelde, Antwerpen.  
 
 
3.4.1 Enquête 
 
De vragenlijst (zie bijlage 1) die werd samengesteld, bestaat uit twee delen, waarbij 
voornamelijk gebruik is gemaakt van gesloten vragen. 
 
Het eerste deel heeft betrekking tot de noden en behoeften van de CVA-patiënt. De 
partner/naastbetrokkene werd bevraagd over de volgende onderwerpen: 

- lichamelijke verzorging 
- huishoudelijke taken 
- mobiliteit 
- hobby’s, vrije tijd en ontspanning 
- sociale contacten 
- beroepsuitoefening en opleiding 
- administratieve zaken 

 
Deze onderdelen werden steeds op dezelfde manier bevraagd aan de hand van vijf 
specifieke vragen: 

- Waar ondervindt hij/zij problemen? (= behoeften) 
- Komt een professionele hulpverlener aan huis om verdere hulpverlening te bieden? 

(= aard van hulp) 
- Is de hoeveelheid hulp voldoende? (= mate van hulp) 
- Is hij/zij tevreden over de ontvangen zorg? (= tevredenheid) 
- Is er nood aan een nazorgpoli? (= wensen) 

 
Deze vragen zijn afgeleid uit de vragenlijst Impact op Participatie en Autonomie (IPA), die 
in het onderzoek van Dalhuizen (2004) aan bod komt, en de ‘vragenlijst zorgbehoefte’ uit 
het onderzoek ‘Zorggebruik en zorgbehoefte drie jaar na CVA’ door Port (2004).  
 
Het tweede deel van de vragenlijst heeft betrekking tot de naastbetrokkene hoe hij/zij de 
zorg en de belasting ervaart na het ontslag van de revalidant uit het revalidatiecentrum. 
Ook bevraagt men of hij/zij nood heeft aan een nazorgpoli. 
 
De eerste zeven vragen hebben betrekking tot de ervaring van de zorg na het ontslag van 
de revalidant uit het revalidatiecentrum. Deze werden afgeleid uit ‘Zorg voor de 
mantelzorg’ door Visser-Meily (2004). Het kan belangrijk zijn om te weten hoe 
naastbetrokkenen van personen die een CVA gehad hebben, de zorg ervaren en of zij meer 
hulp kunnen gebruiken van buitenaf. 
Met vraag 8 en 9 willen we te weten komen of deze personen nood hebben aan een 
nazorgpoli. 
De laatste vraag heeft betrekking tot de ervaring van de belasting die de naastbetrokkene 
ondervindt sinds het ontslag van de revalidant naar de thuissituatie. Deze vragen werden 
gedeeltelijk overgenomen uit de Caregiver Strain Index (CSI). De CSI is een betrouwbaar 
instrument dat 13 vragen bevat die met ja of nee kunnen beantwoord worden. Een score 
van 7 positieve antwoorden of hoger betekent overbelasting. 
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Er werden slechts negen vragen uit de CSI overgenomen. Één stelling werd bijgevoegd 
(item 6: op gebied van intimiteit is onze relatie veranderd). De reden hiervoor was dat 
geen enkele stelling uit de oorspronkelijke CSI het onderwerp intimiteit of seksualiteit 
bevroeg. Omdat we in het eerste deel van de vragenlijst, die betrekking had tot de 
persoon met het CVA, het item intimiteit/seksualiteit bevraagd hadden, wilden we te weten 
komen hoe de naastbetrokkene staat tegenover dit onderwerp. 
Wij zijn er ons dus van bewust dat de betrouwbaarheid en validiteit wegvalt omdat het niet 
de oorspronkelijke CSI is die we gebruikten binnen dit onderzoek. 
 
De enquête is reeds opgesteld in het academiejaar 2004-2005, in functie van een eerder 
eindwerk dat in Hof ter Schelde is uitgewerkt. De gegevens hiervan zijn in deze scriptie 
terug gebruikt. 
 
3.4.2 Groepsinterview 
 
Na de analyse van de resultaten van de enquête, bleven enkele resultaten onduidelijk voor 
ons. De oorzaak achter bepaalde resultaten was ons onbekend. Om deze informatie in te 
winnen, werd er een éénmalig groepsinterview met enkele partners van CVA-patiënten 
georganiseerd. Dit groepsinterview vond plaats in Revalidatiecentrum Hof ter Schelde en 
werd geleid door een neuropsycholoog, twee ergotherapeuten en een stagiair 
ergotherapie, tevens allemaal tewerkgesteld in Hof ter Schelde. 
 
De resultaten van de enquête werden samen met de aanwezige deelnemers besproken. Er 
werd gepolst naar hun ervaringen en informatie die zij konden bijbrengen over de 
aangehaalde onderwerpen en problematieken. Tijdens de verwerking van de resultaten 
van de enquête hebben wij vraagstellingen opgesteld. Dit zijn bedenkingen of vragen die 
bij ons naar boven kwamen bij het verwerken van de enquêteresultaten. Deze 
vraagstellingen staan vermeld bij de verwerking van de enquêteresultaten in hoofdstuk 4.1 
en 4.2. De vraagstellingen werden, indien mogelijk, in het groepsinterview getoetst in 
open vragen. 
 
 
3.5 Gegevensanalyse 
 
De kwantitatieve gegevens van de enquêtes werden eerst op een pc in Excel ingevoerd en 
daarna verwerkt met het programma Statistica. Verdere verwerking werd in Excel en Word 
opgemaakt. 
De kwalitatieve gegevens van het groepsgesprek werden op audio-materiaal geregistreerd 
en achteraf beluisterd en verwerkt in Word. 
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4 Resultaten 
 
Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer van de enquête en het groepsgesprek.  
Om dit even te kaderen, worden de grote lijnen van het hoofdstuk en belangrijkste zaken 
uitgelegd. 
 
Algemene informatie 
 
De onderverdeling van het hoofdstuk ziet er als volgt uit: 

Hoofdstuk 4.1: 
Hierin worden de enquêteresultaten van alle respondenten, de totale groep, 
weergegeven. 

Hoofdstuk 4.2: 
Hierin wordt de opsplitsing van de totale groep weergegeven. De totale groep wordt 
opgesplitst in groep A (CVA-patiënten die nog op dagbehandeling komen) en groep 
B (CVA-patiënten die niet meer op dagbehandeling komen). 

Hoofdstuk 4.3: 
Hierin wordt het overzicht van de zelf aangebrachte 
problemen/belastingsonderdelen van de CVA-patiënt en de naastbetrokkene 
weergegeven, die tevens ook uit de enquête komen. 

Hoofdstuk 4.4: 
 Hierin zijn de resultaten van het groepsgesprek neergeschreven. 

 
Bij hoofdstuk 4.1 en 4.2 zijn er zogenaamde vraagstellingen toegevoegd aan de resultaten. 
Dit zijn vragen of bedenkingen die naar boven kwamen tijdens het verwerken van de 
enquêteresultaten. Deze vraagstellingen zijn gebruikt om samen met de enquêteresultaten 
zelf de basis te vormen voor het groepsgesprek, dat in hoofdstuk 4.4 is uitgewerkt. De 
vraagstellingen van hoofdstuk 4.2 zijn niet gebruikt tijdens het groepsgesprek. Dit met de 
simpele reden dat er geen onderscheid zal gemaakt worden tussen de partners waarvan de 
persoon met het CVA nog op dagrevalidatie komt en de partners/naastbetrokkenen 
waarvan de persoon met het CVA niet meer op dagrevalidatie komt. 
 
In dit hoofdstuk zullen enkele termen en benamingen gebruikt worden, die niet steeds 
uitgelegd staan, daarom geven we de uitleg op voorhand mee. 

Totale groep: 
 De volledige groep van alle respondenten die de enquête hebben ingevuld. 
Groep A: 

De groep van respondenten die de enquête hebben ingevuld, waarvan de CVA-
patiënt nog op dagbehandeling komt. 

Groep B: 
De groep van respondenten die de enquête hebben ingevuld, waarvan de CVA-
patiënt niet meer op dagbehandeling komt. 

n: 
Het aantal respondenten die desbetreffende vraag ingevuld heeft. Dit aantal is per 
vraag weergegeven en kan verschillen van vraag tot vraag. 

Aantal: 
Het aantal duidt het aantal respondenten aan die desbetreffende vraag positief 
beantwoord heeft. 
(Als er enkel “aantal” staat, wijst dit erop dat er geen andere aantallen zijn 
weergegeven. Indien er wel andere aantallen zijn weergegeven, dan zal dit vermeld 
zijn. Dan zal er een opsplitsing zijn “aantal ja” en “aantal nee”, eventueel ook 
“blanco”.) 
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Subjectiviteit van de gegevens 
 
Bij het interpreteren van de enquêtevragen en resultaten moet rekening gehouden worden 
met de subjectiviteit van de respondent. Er is een groot verschil tussen een effectieve 
beperking en hoe een beperking ervaren wordt. Om dit even te verduidelijken, volgende 
fictieve voorbeelden: 
 

Meneer X is 72 jaar en heeft 3 maand geleden een CVA gekregen. Hij heeft een 
linkse halfzijdige verlamming, matige evenwichtsstoornissen in stand en is voor 
langere afstanden rolstoelgebonden (korte verplaatsingen gaan met steunname en 
veel moeite). Hij is opgenomen in een ziekenhuis waar hij revalidatie geniet. In 
team wordt er beslist dat meneer X vanaf nu in het weekend naar huis mag. Door 
omstandigheden kan het huisbezoek maar binnen enkele weken doorgaan. Er wordt 
goed overlegd met de vrouw van meneer X, zodat er zich zo min mogelijk 
problemen voordoen. De ergotherapeut raadde aan om zoveel mogelijk in zit te 
doen, om de evenwichtsstoornissen te ontwijken. Rechtstaan en tegelijkertijd een 
activiteit uitvoeren was voor meneer X uitgesloten in alle situaties! Na elk weekend 
wordt er met de vrouw van meneer X getelefoneerd om de ervaringen en 
problemen te kunnen bespreken. De partner deelde telefonisch geen grote 
problemen mee. Uiteindelijk is meneer X al 3 weekends thuis geweest vooraleer het 
huisbezoek door een sociaal assistent en een ergotherapeut wordt uitgevoerd. Alles 
leek in orde te zijn, tot men bij de badkamer aankwam. De ergotherapeut bekeek 
het bad en vroeg hoe het nemen van een bad verliep. De vrouw van meneer X zei 
dat haar man nog geen bad genomen had en steeds de douche nam. De 
ergotherapeut herhaalde dat dit problemen zou geven met de 
evenwichtsstoornissen van meneer X. Het was een douchecabine met 3 muren van 
steen en een schuifdeur. De ergo bekeek de douche en zag dat de bodem vlak en 
glad was, wat in combinatie met het douchewater en meneer X zijn 
evenwichtsproblemen geen goede zaak is. De ergotherapeut vroeg dan hoe het 
douchen verlopen was. Mevrouw zei volgende: “Mijn man kan in de douche goed 
rechtstaan hoor, ik zag direct dat dit wel zou lukken. Hij moet zich gewoon goed 
vasthouden aan de kraanregelaar. Één keer is hij wel eens weggeschoven, maar 
toen kwam hij gewoon tegen de muur terecht en heeft hij zich naar beneden laten 
schuiven. Ik heb hem daarna recht geholpen, maar dat was snel gebeurd.” 
 
De vrouw van meneer X ervaart deze situatie niet als problematisch. Zij ziet ook 
het mogelijke gevaar niet in van de situatie. Indien zij de vraag krijgt of haar man 
problemen ondervindt met het nemen van een bad/douche, zou zij negatief 
antwoorden. 
 
 
Meneer Y is 68 jaar en heeft 4 maand geleden een CVA gekregen. Hij is nog goed te 
been, maar de armhandfunctie van meneer Y is zwak. Vooral fijnmotorische 
handelingen gaan niet voor meneer Y. Na 4 maand wordt er in team beslist dat 
meneer Y tijdens de weekends naar huis mag. De vrouw van meneer Y wordt goed 
ingelicht om zo min mogelijk problemen tegen te komen in de weekends. Na het 
eerste weekend belt de vrouw van meneer Y met de ergotherapeut. Meneer Y kon 
niet zelfstandig een douche nemen en de vrouw zei dat er echt naar een oplossing 
hiervoor gezocht moest worden. Nochtans ging de ADL in het revalidatiecentrum 
goed. De ergotherapeut vraagt door naar de specifieke problemen die zich 
voordeden tijdens het douchen thuis. Uit het gesprek bleek dat meneer Y zich 
zelfstandig kon douchen, maar dat hij de kraan niet kon opendraaien. Dit moest zijn 
vrouw voor hem doen, maar het wassen, afdrogen en kleden deed meneer Y 
zelfstandig. 
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De vrouw van meneer Y ervaart deze situatie wel als problematisch. Indien zij de 
vraag krijgt of haar man problemen ondervindt met het nemen van een 
bad/douche, zou zij positief antwoorden. 

 
Er kan dus duidelijk gesteld worden dat subjectiviteit van de respondent een belangrijke 
factor is. In het eerste voorbeeld is er duidelijk een veel groter probleem, maar dit wordt 
niet zo ervaren door de betrokken personen. In het tweede voorbeeld is het probleem 
eigenlijk miniem, maar wordt er wel aan de alarmbel getrokken. 
 
 
Relativiteit van de gegevens 
 
Als laatste nog een nota in verband met percentages die in onderstaande gegevens zijn 
verwerkt. Deze mogen niet als ‘absoluut getal’ bekeken worden. Om te verduidelijken, 
volgende voorbeeld: 
 

Stel, er zijn 3 problemengebieden (probleem A, probleem B en probleem C). Er 
wordt bij een groep van 100 mensen gevraagd of zij dit probleem al dan niet 
ervaren. De percentages van de personen die deze vraag positief beantwoorden, 
zijn hieronder weergegeven: 
 
Probleem A: 50% 
Probleem B: 70% 
Probleem C: 30% 
 
Dus: 
Probleem A wordt door 50% van de respondenten ervaren als een probleem; 
probleem B wordt door 70% van de respondenten ervaren als een probleem en 
probleem C wordt door 30% van de respondenten ervaren als een probleem. 
 

Dit wil zeggen dat probleem B het meest als probleem ervaren wordt en probleem C het 
minst als probleem ervaren wordt in deze groep van 100 mensen. De verwoording van de 
term ‘het minst’ of ‘laagste score’ mag niet zo geïnterpreteerd worden. Probleem C wordt 
inderdaad het minst als probleem ervaren in deze groep van 100 mensen, maar dit zijn in 
verhouding nog steeds 3 personen op 10! Dit mag zeker niet bekeken worden als een lage 
score! 
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4.1 Enquêteresultaten totale groep 
 
4.1.1 Problemen op gebied van lichamelijke verzorging 
 
Het aantal respondenten (n) van dit onderdeel is 82. Alle respondenten hebben dit 
onderdeel ingevuld. 
Uit de tabellen blijkt dat het nemen van een bad/douche (68,3%) het meeste als probleem 
wordt aangeduid. Vervolgens worden, in dalend percentage gerangschikt, het aan- en 
uitkleden (57,3%), persoonlijke hygiëne (42,7%), toiletbezoek (31,7%) en eten (29,3%) 
aangeduid als problemen. 
 
Opvallend is het hoge percentage van problemen met het nemen van een bad/douche. Het 
percentage steekt ver boven de rest uit. Ook het aan- en uitkleden wordt door meer als de 
helft van de respondenten aangeduid als een probleem. 
De onderdelen toiletbezoek en eten worden, relatief gezien, veel minder als problemen 
aangeduid. 
 
Vraagstellingen: 

- Zou het hoge percentage van problemen op gebied van bad/douche te wijten 
kunnen zijn aan een onaangepaste omgeving, waardoor de situatie het niet toelaat 
om zichzelf goed te kunnen wassen in bad/douche? Of is het voor de patiënt 
motorisch te zwaar? 

- Zou het hoge percentage van problemen op gebied van kleden te wijten kunnen 
zijn aan het niet kennen van alternatieve technieken om zich aan- en uit te kleden? 

- Zou het, relatief gezien, lagere percentage van problemen op gebied van 
toiletbezoek en eten te wijten kunnen zijn aan het feit dat er tijdens deze 
activiteiten meer hulp ter beschikking is? 
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Grafiek 1 Totale groep: procentuele weergave van problemen op gebied van 

lichamelijke verzorging 
 
 
 

 bad/douche 
persoonlijke 

hygiëne 
kleden toiletbezoek eten 

n = 82 aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 

probleem 56 68,3 35 42,7 47 57,3 26 31,7 24 29,3 

geen probleem 26 31,7 47 57,3 35 42,7 56 68,3 58 70,7 

 
Tabel 1 Totale groep: problemen op gebied van lichamelijke verzorging 
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4.1.2 Problemen op gebied van huishoudelijke taken 
 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 81. Er is 1 respondent die dit onderdeel 
blanco liet. 
De gegevens vertellen ons dat het onderhoud van huis/tuin (72,8%) het meeste als 
probleem wordt aangeduid. Vervolgens worden, in dalend percentage gerangschikt, 
boodschappen doen (65,4%), maaltijdbereiding en opruiming (61,7%), zorg kledij 
(51,85%) en telefoneren (30,86%) aangeduid als problemen. 
 
Opvallend is dat alle onderdelen door meer als de helft van de respondenten worden 
aangeduid als een probleem, behalve het onderdeel telefoneren. De onderdelen onderhoud 
huis/tuin, maaltijdbereiding en opruiming en boodschappen doen behalen zelfs een 
percentage boven 60%. Het onderdeel telefoneren wordt beduidend minder aangeduid als 
een probleem, in vergelijking met de andere onderdelen. 
 
Vraagstellingen: 

- Zou het hoge percentage van problemen op gebied van onderhoud huis/tuin en 
boodschappen doen te wijten kunnen zijn aan het feit dat deze onderdelen een 
grote motorische mobiliteit en verplaatsing buitenshuis vereisen? 

- Zou het, relatief gezien, lagere percentage van problemen op gebied van 
telefoneren te wijten kunnen zijn aan de mindere motorische vaardigheden die 
vereist zijn om te telefoneren of dat het geen basisbehoefte is? 

- Zou het hoge percentage van problemen op gebied van maaltijdbereiding te wijten 
kunnen zijn aan de hoge graad van praxis die nodig is om dergelijk complexe taak 
aan te pakken? 
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Grafiek 2 Totale groep: procentuele weergave van problemen op gebied van 

huishoudelijke taken 
 
 
 

 zorg kledij 
onderhoud 
huis/tuin 

maaltijdber. 
en opruiming 

boodschappen 
doen 

telefoneren 

n= 81 aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 

probleem 42 51,85 59 72,8 50 61,7 53 65,4 25 30,86 

geen probleem 39 48,15 22 27,2 31 38,3 28 34,6 56 69,14 

 
Tabel 2 Totale groep: problemen op gebied van huishoudelijke taken 
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4.1.3 Problemen op gebied van mobiliteit 
 
Het aantal respondenten (n) van dit onderdeel is 80. Er zijn 2 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
De gegevens geven weer dat verplaatsingen buiten (73,75%) het meeste als probleem 
wordt aangeduid. Vervolgens worden, in dalend percentage gerangschikt, autorijden 
(68,75%), het openbaar vervoer nemen (66,25%) en verplaatsingen binnen (33,75%) 
aangeduid als problemen. 
 
Opvallend is dat alle onderdelen een percentage hebben hoger als 65%, behalve het 
onderdeel verplaatsingen binnen. Deze probleemgebieden zijn allemaal onderdelen waarbij 
de verplaatsingen niet in de thuisomgeving worden doorgevoerd. Het percentage van het 
onderdeel verplaatsingen binnen is in vergelijking met de andere onderdelen veel lager 
dan de andere problemen op gebied van mobiliteit (minder als de helft). 
 
Vraagstellingen: 

- Zouden de hoge percentages van problemen op gebied van verplaatsingen buiten, 
openbaar vervoer en autorijden te wijten kunnen zijn aan de infrastructuur waarin 
de verplaatsingen plaatsvinden? 

- Zouden de hoge percentages van problemen op gebied van verplaatsingen buiten, 
openbaar vervoer en autorijden te wijten kunnen zijn aan de hoge motorisch-
cognitieve vereisten? 

- Zou het hoge percentage van problemen met verplaatsingen buitenshuis een 
invloed hebben op het hoge percentage van het probleemgebied boodschappen 
doen? 
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Grafiek 3 Totale groep: procentuele weergave van problemen op gebied van mobiliteit 
 
 
 

 
verplaatsing 

binnen 
verplaatsing 

buiten 
openbaar vervoer autorijden 

n= 80 aantal % aantal % aantal % aantal % 

probleem 27 33,75 59 73,75 53 66,25 55 68,75 

geen probleem 53 66,25 21 26,25 27 33,75 25 31,25 

 
Tabel 3 Totale groep: problemen op gebied van mobiliteit 
 
 
 

 



  33 

4.1.4 Problemen op gebied van ontspanning, hobby’s en vrije tijd 
 
Het aantal respondenten (n) van dit onderdeel is 74. Er zijn 8 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
Uit de grafieken blijkt dat ontspanning buitenshuis (54,05%) het meeste als probleem 
wordt aangeduid, gevolgd door ontspanning binnenshuis (35,1%) 
 
Meer dan de helft van de respondenten duidt ontspanning buitenshuis aan als probleem. 
 
Vraagstellingen: 

- Zou het hoge percentage van problemen op gebied van ontspanning buitenshuis te 
koppelen zijn aan het hoge percentage van problemen met verplaatsingen 
buitenshuis van de voorgaande grafiek van problemen op gebied van mobiliteit? 

- Zou er een verband kunnen zijn tussen de lage percentages van problemen met 
ontspanning binnenshuis van dit onderdeel en verplaatsingen binnenshuis van 
voorgaande grafiek van problemen op gebied van mobiliteit? 
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Grafiek 4 Totale groep: procentuele weergave van problemen op gebied van 

ontspanning, hobby’s en vrije tijd 
 
 
 
  ontspanning binnenshuis ontspanning buitenshuis 

n= 74 Aantal % aantal % 

probleem 26 35,1 40 54,05 

geen probleem 48 64,9 34 45,95 

 
Tabel 4 Totale groep: problemen op gebied van ontspanning, hobby’s en vrije tijd 
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4.1.5 Problemen op gebied van sociale contacten 
 
Het aantal respondenten (n) van dit onderdeel is 76. Er zijn 6 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
De resultaten zeggen ons dat verminderde sociale contacten (60,5%) het meeste als 
probleem wordt aangeduid. Vervolgens worden, in dalend percentage gerangschikt, het 
leggen van nieuwe contacten (46,1%) en intimiteit/seksualiteit (35,5%) aangeduid als 
problemen. 
 
Opvallend is het hoge percentage van verminderde sociale contacten ten opzichte van de 
andere onderdelen. 
 
Vraagstelling: 

- Zou het hoge percentage van problemen op gebied van verminderde sociale 
contacten (en nieuwe contacten leggen) te wijten en te linken kunnen zijn aan het 
hoge percentage van problemen op gebied van verplaatsingen buitenshuis? 
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Grafiek 5 Totale groep: procentuele weergave van problemen op gebied van sociale 

contacten 
 
 
 

 intimiteit/seksualiteit 
verminderde sociale 

contacten 
nieuwe contacten 

leggen 

n= 76 aantal % aantal % aantal % 

probleem 27 35,5 46 60,5 35 46,1 

geen probleem 49 64,5 30 39,5 41 53,9 

 
Tabel 5 Totale groep: problemen op gebied van sociale contacten 
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4.1.6 Problemen op gebied van beroepsuitoefening/opleiding 
 
Het aantal respondenten (n) van dit onderdeel is 71. Er zijn 11 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
Uit de grafiek kunnen we afleiden dat de beroepsuitoefening (29,6%) het meeste als 
probleem wordt aangeduid. Vervolgens worden, in dalend percentage gerangschikt, een 
opleiding volgen (14,1%), het contact met collega’s (12,7%) en het kiezen van een 
opleiding (12,7%) aangeduid als problemen. 
 
Alle percentages van de ondervraagde onderdelen zijn opvallend laag. Beroepsuitoefening 
wordt, relatief gezien, dubbel zo vaak als probleem aangeduid als de andere onderdelen. 
 
Vraagstellingen: 

- Zouden de lage percentages van dit onderdeel te wijten kunnen zijn aan het feit dat 
vele van de CVA-patiënten niet meer gaat werken of reeds op pensioen gesteld is? 

- Zouden de lage percentages van dit onderdeel te wijten kunnen zijn aan het feit dat 
vele van de CVA-patiënten werken niet meer als een primaire doelstelling 
beschouwen? 

- Zouden de lage percentages van dit onderdeel te wijten kunnen zijn aan het feit dat 
vele van de CVA-patiënten nog op revalidatie komen en dus bijgevolg ook niet gaat 
werken. 

 
 
Uitdieping: 
Uit de enquête konden we afleiden dat er 36 personen met een CVA reeds gepensioneerd 
zijn. Dit kan de lage percentages van dit onderdeel mede verklaren. 
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Grafiek 6 Totale groep: procentuele weergave van problemen op gebied van 

beroepsuitoefening/opleiding 
 
 
 

 beroepsuitoefening 
contact met 

collega's 
opleiding 
kiezen 

opleiding 
volgen 

n= 71 aantal % aantal % aantal % Aantal % 

probleem 21 29,6 9 12,7 9 12,7 10 14,1 

geen probleem 50 70,4 62 87,3 62 87,3 61 85,9 

 
Tabel 6 Totale groep: problemen op gebied van beroepsuitoefening/opleiding 
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4.1.7 Problemen op gebied van het uitvoeren van administratieve zaken 
 
Het aantal respondenten (n) van dit onderdeel is 76. Er zijn 6 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
Uit de resultaten blijkt dat papierwerk/administratie (56,6%) het meeste als probleem 
wordt aangeduid, gevolgd door geldbeheer (46,1%). 
 
Vraagstelling: 

- Zouden de problemen op gebied van papierwerk en administratie te wijten kunnen 
zijn aan de hoge cognitieve eisen die er voor administratief werk vereist zijn of zou 
de partner/naastbetrokkene deze taken op zich nemen? 

 
 

 



  40 

0

10

20

30

40

50

60

geldbeheer papierwerk/administratie

Probleemgebieden

P
ro

ce
n
tu

e
le

 w
e
e
rg

a
v
e

probleem
geen probleem

 
 
Grafiek 7 Totale groep: procentuele weergave van problemen op gebied van 

administratieve zaken 
 
 
 

 geldbeheer papierwerk/administratie 

n= 76 aantal % aantal % 

probleem 35 46,1 43 56,6 

geen probleem 41 53,9 33 43,4 

 
Tabel 7 Totale groep: problemen op gebied van administratieve zaken 
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4.1.8 Verkregen zorg aan huis 
 
Het aantal respondenten (n) is verschillend per probleemgebied in dit onderdeel. Deze 
staan weergegeven in de tabel 8 onderaan de bladzijde. 
 
Voor het probleemgebied lichamelijke verzorging (27,27%) wordt de meeste zorg aan huis 
ingeschakeld. Vervolgens wordt er, in dalend percentage gerangschikt, voor huishoudelijke 
taken (26,76%), mobiliteit (12,90%), administratie (4,76%) en sociale contacten (1,89%) 
zorg aan huis ingeschakeld. Voor de onderdelen ontspanning en beroepsuitoefening wordt 
door geen enkel van de respondenten hulp ingeschakeld. 
 
Opvallend is dat bij alle probleemgebieden een laag percentage behaald is. Meest 
opvallend is dat er bij de probleemgebieden ontspanning en beroepsuitoefening geen enkel 
van de respondenten zorg aan huis heeft ingeschakeld. 
 
Ook is er een opvallend hoog aantal blanco formulieren bij de probleemgebieden 
ontspanning, sociale contacten, beroep/opleiding en administratie. Bij beroep/opleiding 
hebben maar liefst 58 van de 82 respondenten niets ingevuld. 
 
Vraagstellingen: 

- Waarom wordt er weinig hulp ingeschakeld als er veel problemen ervaren worden? 
- Zou de lage respons op het onderdeel beroepsuitoefening/opleiding te wijten 

kunnen zijn aan het feit dat dit onderdeel niet zo belangrijk meer is voor de 
ondervraagden? 

- Zou het hoge aantal blanco’s bij de onderdelen ontspanning, sociale contacten, 
beroep/opleiding en administratie te wijten kunnen zijn aan het feit dat 
desbetreffende respondenten hier geen problemen ervaren? 
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Grafiek 8 Totale groep: procentuele weergave van verkregen zorg aan huis 
 
 
 
 n aantal ja % aantal nee % blanco 

lichamelijke verzorging 77 21 27,27 56 72,73 5 

huishoudelijke taken 71 19 26,76 52 73,24 11 

mobiliteit 62 8 12,90 54 87,10 20 

ontspanning 45 0 0 45 100 37 

sociale contacten 53 1 1,89 52 98,11 29 

beroep/opleiding 24 0 0 24 100 58 

administratie 42 2 4,76 40 95,24 40 

 
Tabel 8 Totale groep: verkregen zorg aan huis 
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4.1.9 Het al dan niet willen van hulp vanuit het revalidatiecentrum na het ontslag 
van de patiënt 

 
Het aantal respondenten (n) is verschillend per probleemgebied in dit onderdeel. Deze 
staan weergegeven in de tabel 9 op de volgende bladzijde. 
Bij deze vraag waren er 3 antwoordmogelijkheden: ja, nee en reeds van toepassing. 
 
De gegevens tonen ons dat de meeste respondenten voor het onderdeel mobiliteit 
(54,17%) hulp wensen te ontvangen vanuit het revalidatiecentrum. Vervolgens wensen de 
respondenten, in dalend percentage gerangschikt, hulp vanuit het revalidatiecentrum voor 
sociale contacten (43,90%), beroep/opleiding (43,48%), ontspanning (43,24%), 
huishoudelijke taken (34%), administratie (30,77%) en lichamelijke verzorging (24,59%). 
 
Opvallend is dat elk probleemgebied een hoger percentage heeft in dit onderdeel dan in de 
vorige grafiek, waar de verkregen zorg aan huis wordt weergegeven. Enkel voor 
lichamelijke verzorging is het percentage (nipt) lager. 
 
We merken ook een opvallend hoog cijfer met blanco’s op bij alle onderdelen. Het 
onderdeel met de minste blanco’s, lichamelijke verzorging, heeft er al 21. Het onderdeel 
beroep/opleiding heeft er 59! 
 
Vraagstellingen: 

- Zou het feit dat het willen van hulp vanuit het revalidatiecentrum per 
probleemgebied een hoger percentage heeft dan de verkregen zorg aan huis per 
onderdeel (behalve voor lichamelijke verzorging), te wijten kunnen zijn aan het feit 
dat de respondenten niet weten hoe hulp in te roepen of niet weten dat er hulp 
bestaat voor hun probleem? 

- Zou het hoge aantal blanco’s te wijten kunnen zijn aan het feit dat desbetreffende 
respondenten geen problemen ervaren en daardoor geen hulp nodig hebben? 
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Grafiek 9 Totale groep: procentuele weergave van het al dan niet willen van hulp 

vanuit het revalidatiecentrum na het ontslag van de patiënt 
 
 
 

 n aantal ja % aantal nee % 
Reeds 
van 

toep. 
% blanco 

lichamelijke verzorging 61 15 24,59 34 55,74 12 19,67 21 

huishoudelijke taken 50 17 34 27 54 6 12 32 

mobiliteit 48 26 54,17 17 35,42 5 10,42 34 

ontspanning 37 16 43,24 18 48,65 3 8,11 45 

sociale contacten 41 18 43,90 16 39,02 7 17,07 41 

beroep/opleiding 23 10 43,48 12 52,17 1 4,35 59 

administratie 26 8 30,77 18 69,23 0 0 56 

 
Tabel 9 Totale groep: al dan niet willen van hulp vanuit het revalidatiecentrum na 

het ontslag van de patiënt 
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4.1.10 Mening over het idee van verdere ondersteuning vanuit het 
revalidatiecentrum 

 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 63. Er zijn 19 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
De gegevens tonen aan dat de meeste respondenten het idee van verdere ondersteuning 
goed (38,1%) vonden. Vervolgens vonden de respondenten, in dalend percentage 
gerangschikt, het idee van verdere ondersteuning uitstekend (34,9%), geen mening 
erover (23,8%), niet goed (1,6%) en slecht (1,6%). 
 
Als we de antwoordmogelijkheden bekijken, kan je 2 groepen vormen. Dit zijn namelijk 
een groep die het idee niet goed vinden (negatieve groep) en een groep die het idee wel 
goed vinden (positieve groep). De negatieve groep bestaat uit de respondenten die de 
antwoorden ‘slecht’ en ‘niet goed’ hebben ingevuld. Samen vertegenwoordigen zij 3,2% 
van de totale groep respondenten. De positieve groep bestaat uit de respondenten die de 
antwoorden ‘goed’ en ‘uitstekend’ hebben aangeduid. Zij vormen een totaal van 73% van 
de totale groep respondenten. De respondenten die “geen mening” hebben ingevuld 
(23,8%), zijn in geen van beide groepen ondergebracht. 
We kunnen besluiten dat de meerderheid van de totale groep het idee van verdere 
ondersteuning positief vindt. 
De percentages van deze negatieve en positieve groep worden bij het volgende onderdeel 
gebruikt ter vergelijking. 
 
Vraagstelling: 

- Hier willen we benadrukken dat 19 respondenten deze vraag blanco lieten. 
Aangezien zij deze vraag niet invulden, mogen we er dan vanuit gaan dat zij het 
idee niet goed vinden? Indien ja, zou het percentage van de negatieve groep 
stijgen tot 25,61% en het percentage van de positieve groep dalen tot 56,1%. De 
groep zonder mening heeft een percentage van 18,29%. Hierdoor zou de mening 
over het idee van verdere ondersteuning niet meer zo uitgesproken zijn in positieve 
zin! 
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Grafiek 10 Totale groep: procentuele weergave van de mening over het idee van 

verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum 
 
 
 

slecht niet goed geen mening goed uitstekend 

aantal % Aantal % aantal % aantal % aantal % 

1 1,6 1 1,6 15 23,8 24 38,1 22 34,9 

 
Tabel 10 Totale groep: mening over het idee van verdere ondersteuning vanuit het 

revalidatiecentrum 
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4.1.11 Bereidwilligheid om gebruik te maken van verdere ondersteuning vanuit 
het revalidatiecentrum 

 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 55. Er zijn 27 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
 
De tabellen vertellen ons dat de meerderheid van de respondenten wel bereid zijn (76,4%) 
om gebruik te maken van verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum tegenover 
de minderheid die niet bereid zijn (23,6%) om gebruik te maken van verdere 
ondersteuning. 
 
Bij deze vraag kan een overeenstemming gezocht worden bij de vorige grafiek, die de 
mening weergeeft over het idee van verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum. 
 
Als we deze percentages vergelijken met de positieve en negatieve groep van het vorige 
hoofdstuk (4.1.10 Mening over het idee van verdere ondersteuning vanuit het 
revalidatiecentrum), zien we een opvallend iets. De positieve groep had een percentage 
van 73%. Dit percentage komt ongeveer overeen met het percentage van de 
respondenten die bereid zijn om gebruik te maken van verdere ondersteuning vanuit het 
revalidatiecentrum (76,4%). Er is een verschil van 3,4%. 
De negatieve groep had een percentage van 3,2%. Hier zien we een opvallend verschil 
met het percentage van de respondenten die niet bereid zijn om gebruik te maken van 
verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum (23,6%). Er is een verschil van 
20,4%. Hieruit kan dus besloten worden dat er meer respondenten geen gebruik zouden 
maken van verdere ondersteuning, dan dat er respondenten zijn die het idee van verdere 
ondersteuning negatief vinden. 
 
 
Vraagstellingen: 

- We merken op dat meer respondenten niet zouden ingaan op het aanbod van 
verdere ondersteuning, dan dat er respondenten zijn die het idee van verdere 
ondersteuning slecht vinden. Zou dit te wijten kunnen zijn aan een verminderde 
motivatie in verband met de aanpak van problemen? 

- Hier willen we ook weer benadrukken dat 27 respondenten deze vraag openlieten. 
Stel dat we er vanuit gaan dat zij geen gebruik zouden maken van verdere 
ondersteuning? Indien ja, zou het percentage van respondenten dat niet bereid is 
om gebruik te maken van verdere ondersteuning stijgen naar 48,78% en het 
percentage van respondenten dat wel bereid is om gebruik te maken dalen naar 
51,22%. Dit zou een belangrijke wending zijn in de resultaten. 
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Grafiek 11a Totale groep: procentuele weergave van de bereidwilligheid om gebruik te 

maken van verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum 
 
 
 

ja Nee 

aantal % aantal % 

42 76,4 13 23,6 

 
Tabel 11a Totale groep: bereidwilligheid om gebruik te maken van verdere 

ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum 
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Uitdieping: 
 
De bovenstaande resultaten wilden we even onder de loep nemen. 
 
We noteren dat 42 respondenten wel zouden ingaan op de verdere ondersteuning. Dit laat 
een groep van 40 respondenten over die ofwel negatief antwoordt (13 respondenten) ofwel 
de vraag blanco laat (27 respondenten). Deze groep hebben we even verder bekeken. 
Hierbij stellen we ons de vraag of deze respondenten misschien geen hulp nodig hebben? 
Indien zij geen behoefte hebben aan hulp, is het logisch dat zij niet zouden komen naar 
het revalidatiecentrum voor extra ondersteuning. Daarom hebben we nagekeken of deze 
40 respondenten effectief geen problemen ondervonden, met volgende resultaten 
weergegeven in tabel 11b en grafiek 11b. Per probleemgebied kan het aantal 
respondenten verschillen. 
 
We stellen vast dat er bij alle probleemgebieden moeilijkheden ervaren worden door de 
respondenten. 
 
Alle 27 respondenten die de vraag blanco lieten, ervaren problemen op minstens 1 
probleemgebied. 
 
Er zijn 13 respondenten die niet zouden ingaan op verdere ondersteuning vanuit het 
revalidatiecentrum. Hierbij merken we op dat slechts 1 respondent effectief geen 
problemen ervaart! De 12 andere respondenten ervaren problemen op minstens 1 
probleemgebied. 
 
Uit deze gegevens kunnen we besluiten dat de respondenten die niet zouden ingaan op 
verdere ondersteuning, toch nog wel problemen ondervinden! Dit bevestigt de 
vraagstelling van hoofdstuk 4.1.9 niet (Het al dan niet willen van hulp vanuit het 
revalidatiecentrum na het ontslag van de patiënt). Het niet willen van hulp, staat niet 
gelijk aan het niet ervaren van problemen! 
 

 



  50 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

lic
ha

m
el
ijk

e 
ve

rz
or
gi
ng

hu
ish

ou
de

lijk
e 
ta
ke

n

m
ob

ilit
eit

ho
bb

y'
s,
 v
rij
e 
tij
d 
en

 o
nt
.

so
cia

le 
co

nt
ac

te
n

be
ro

ep
/o

pl
eid

in
g

ad
m
in
ist

ra
tie

ve
 z
ak

en

Probleemgebieden

P
ro

ce
n
tu

e
le

 w
e
e
rg

a
v
e

Probleem
Geen probleem

 
 
Grafiek 11b Totale groep: procentuele weergave van het al dan niet ervaren van 

problemen, met uitsluiting van de respondenten die zouden ingaan op het 
aanbod van verdere ondersteuning 

 
 
 
  probleem ervaren geen problemen ervaren 

 n aantal % aantal % 
lichamelijke verzorging 30 6 20,00 24 80,00 
huishoudelijke taken 39 8 20,50 31 79,50 
mobiliteit 38 9 23,70 29 76,30 
hobby's, vrije tijd en ont. 36 16 44,40 20 55,60 
sociale contacten 35 11 31,40 24 68,60 
beroep/opleiding 33 25 75,80 8 24,20 
administratieve zaken 38 12 31,60 26 68,40 
 
Tabel 11b Totale groep: het al dan niet ervaren van problemen, met uitsluiting van de 

respondenten die zouden ingaan op het aanbod van verdere ondersteuning 
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4.1.12 Zorgbelasting van de naastbetrokkene van de persoon met een CVA 
 
Onderstaande gegevens zullen weergeven welke aspecten van zorgen voor iemand, extra 
belasting veroorzaakt. Er werden 10 items bevraagd bij de respondenten. 
Het aantal respondenten (n) is verschillend per ondervraagd item. Deze staan 
weergegeven in de tabel 12. 
 
Hieronder staat de uitleg per item neergeschreven: 
 
Item 1: mijn nachtrust is verstoord. 
Item 2: hem of haar helpen kost tijd en moeite. 
Item 3: ik vind het lichamelijk zwaar 
Item 4: het beperkt me in andere dingen die ik wil doen. 
Item 5: we hebben onze dagelijkse manier van doen moeten aanpassen. 
Item 6: op gebied van intimiteit is onze relatie veranderd. 
Item 7: emotioneel gedragen we ons anders tegenover elkaar. 
Item 8: het is pijnlijk om te zien hoe hij/haar een ander persoon is geworden. 
Item 9: ik heb mijn werk/baan moeten aanpassen aan de situatie. 
Item 10: we leven onder financiële druk. 
 
De gegevens geven weer dat item 5 (89,61%) het meeste als probleem wordt ervaren. 
Het item 4 (72,37%) en het item 8 (68%) worden respectievelijk als tweede grootste en 
derde grootste probleem ervaren. 
De items 9 (28,36%) en 10 (26,39%) worden het minst als probleem ervaren. 
 
Vraagstellingen: 

- Zouden de hoge scores van de belastingsitems te wijten kunnen zijn aan het feit 
dat zij de situatie van verzorger onderschatten, dat zij de beperkingen van de 
persoon met het CVA verkeerd inschatten, dat zij te weinig hulp inroepen van 
derden of dat zij niet weten hoe er hulp ingeroepen moet worden? 
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Grafiek 12 Totale groep: procentuele weergave van de zorgbelasting per item van de 

naastbetrokkene van de persoon met een CVA 
 
 
 
 n aantal ja % aantal nee % blanco 

item 1 75 25 33,33 50 73,33 7 

item 2 73 37 50,68 36 54,25 9 

item 3 75 31 41,33 44 64,53 7 

item 4 76 55 72,37 21 30,39 6 

item 5 77 69 89,61 8 11,43 5 

item 6 74 40 54,05 34 50,54 8 

item 7 73 35 47,95 38 57,26 9 

item 8 75 51 68,00 24 35,20 7 

item 9 67 19 28,36 48 78,81 15 

item 10 72 19 26,39 53 80,97 10 

 
Tabel 12 Totale groep: zorgbelasting per item van de naastbetrokkene van de 

persoon met een CVA 
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4.1.13 Zorglast van de naastbetrokkene van de persoon met een CVA 
 
Het aantal respondenten (n) van dit onderdeel is 82. 
De score van de zorglast is een cumulatie van het aantal items dat een naastbetrokkene 
van de persoon met een CVA ondergaat, die reeds weergegeven staan in het vorige 
onderdeel (hoofdstuk 4.1.12). De scores worden als volgt begrepen: 
 

 aantal items met ja-respons aantal items met nee-respons 

Score 0 0 10 

Score 1 1 9 

Score 2 2 8 

Score 3 3 7 

Score 4 4 6 

Score 5 5 5 

Score 6 6 4 

Score 7 7 3 

Score 8 8 2 

Score 9 9 1 

Score 10 10 0 
 
Tabel 13a Interpretatie van de scores 
 
 
Voorbeeld: 
Als een respondent score 3 behaalt, wil dit zeggen dat die respondent drie items van de 
tien heeft aangeduid als probleem. De overige zeven items werden niet als belasting 
ervaren. 
 
We kunnen stellen uit tabel 13a dat: 

- hoe meer items met ja beantwoord worden, hoe hoger de score en hoe zwaarder de 
belasting zal zijn. 

- hoe meer items met nee beantwoord worden, hoe lager de score en hoe minder de 
belasting zal zijn. 
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In grafiek 13a is er de vorm van een Gauss-curve terug te vinden, met uitzondering van 
de uitschieters van de score 0 en 7. 
 
De Gauss-curve is een grafische voorstelling van gelijke verdeling van waarden. De 
middenwaarde van de Gauss-curve geeft aan welke waarde statistisch het meest 
voorkomt. De extremiteiten links en rechts stellen de waarden voor die statistisch het 
minst voorkomen. Deze curve wordt vaak gebruikt bij grafieken in verband met het iq. 
 

Voorstelling Gauss-curve

 
 
In grafiek 13a is socre 5 de middenwaarde. De scores 0 en 10 zijn de extremiteiten. 
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Grafiek 13a Totale groep: procentuele weergave van de zorglast van de naastbetrokkene 

van de persoon met een CVA 
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Bij een score van 0 tot en met 4 wordt geen overbelasting geïndiceerd. Bij een score van 5 
tot en met 10 wordt er een overbelasting geïndiceerd. De grens tussen deze indicaties is 
arbitrair gekozen. 
 

Score 
Aantal 

personen 
%   

0 9 10,98   

1 3 3,66   

2 5 6,10   

3 7 8,54   

4 13 15,85   

som 37 45,12 geen overbelasting 

5 13 15,85   

6 9 10,98   

7 14 17,07   

8 4 4,88   

9 4 4,88   

10 1 1,22   

som 45 54,88 overbelasting 

 
Tabel 13b Totale groep: zorglast en belasting van de naastbetrokkene van de persoon 

met een CVA 
 
 
De gegevens geven weer dat er bij 45,12% van de respondenten geen sprake is van 
overbelasting, tegenover 54,88% van de respondenten waar er wel sprake is van 
overbelasting. 
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Grafiek 13b Totale groep: procentuele weergave van de belasting van de 

naastbetrokkene van de persoon met een CVA 
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4.1.14 Samenvatting en bedenkingen enquêteresultaten totale groep 
 
Samenvatting: 
 
De besproken grafieken van de totale groep respondenten geven ons een beeld van de 
problemen die een persoon met een CVA ondervindt, weergegeven door de 
partner/naastbetrokkene. Uit de grafieken kunnen we besluiten dat de gebieden 
lichamelijke verzorging, huishoudelijk taken en mobiliteit de meeste problemen geven. 
 
Het nemen van een bad/douche en het aan- en uitkleden wordt het meest als probleem 
ervaren op vlak van lichamelijke verzorging. 
Het onderhoud van huis/tuin, boodschappen doen en de maaltijdvoorbereiding en 
opruiming vormen de grootste problemen in het gebied huishoudelijke taken. 
Verplaatsingen buiten, autorijden en het nemen van het openbaar vervoer vormen grote 
obstakels voor personen met een CVA. 
Op vlak van ontspanning geeft ontspanning buitenshuis de meeste problemen. 
Bij het probleemgebied sociale contacten vertellen de grafieken ons dat verminderde 
sociale contacten het grootste probleem vormen. 
Het uitoefenen van het beroep wordt door de respondenten aangeduid als het grootste 
probleem op vlak van beroepsuitoefening en opleiding. 
Bij de administratieve zaken wordt papierwerk/administratie als het grootste probleem 
ervaren. 
 
De cijfers vertellen ons ook dat er bij de gebieden lichamelijke verzorging, huishoudelijk 
taken en mobiliteit de meeste zorg aan huis wordt verleend. Dit tegenover de andere 
gebieden, waar helemaal geen hulp van derden wordt ingeschakeld. 
Bij de vraag of er meer hulp gewenst is, bleek er bij de probleemgebieden mobiliteit, 
sociale contacten en beroepsuitoefening/opleiding de grootste vraag aanwezig te zijn naar 
extra hulp. 
Er werd aan de respondenten gevraagd wat zij vonden van het idee van verdere 
ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum. Hierop antwoordde een grote meerderheid 
positief. Slechts enkelen vonden het idee negatief. Bijna een kwart van de ondervraagden 
was neutraal ten opzichte van het idee. 
Bij de vraag of de respondenten effectief gebruik zouden maken van de verdere 
ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum, zou ruim drie/vierde van de respondenten 
effectief ervan gebruik maken. Toch zou ruim één/vijfde dit niet doen. 
 
Als we kijken naar de (zorg)belasting van de partner/naastbetrokkene, komt de stelling 
“We hebben onze dagelijkse manier van handelen moeten aanpassen” torenhoog boven de 
andere stellingen uit. Ook komen de stellingen “Het beperkt me in andere dingen die ik wil 
doen” en “Het is pijnlijk om te zien hoe hij/zij een ander persoon geworden is” sterk naar 
voor.  
Uit deze gegevens hebben we vastgesteld dat een meerderheid van de 
partners/naastbetrokkenen overbelast is! 
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Bedenkingen: 
 
In dit hoofdstuk zijn er verschillende zaken naar boven gekomen waar ik, als toekomstig 
ergotherapeut, extra aandacht aan wil geven. Hierbij wil ik de volgende vragen stellen over 
de resultaten, kijkend vanuit een ergotherapeutische invalshoek: Wat gebeurt er reeds? 
Wat loopt er mis? Wat kan er nog gebeuren? Wat kunnen we veranderen? 
 
Eén van de grote aandachtspunten binnen de ergotherapeutische revalidatie is de ADL-
training ‘s morgens. Bij vele revalidanten is dit de eerste therapie van de dag. Bij elke 
CVA-patiënt wordt de zelfstandigheid tijdens de ADL-activiteiten getraind. Wij trachten de 
revalidanten en de partners zo goed mogelijk te begeleiden en advies te geven omtrent de 
ADL-situaties. Bij de meeste revalidanten wordt er tevens voor het ontslag een huisbezoek 
uitgevoerd om te kijken of er eventuele aanpassingen nodig zijn. Zo willen we bekomen 
dat zij zich na het ontslag in de thuissituatie kunnen handhaven, eventueel mits hulp van 
de omgeving, aanpassingen of hulpmiddelen. Uit resultaten van de enquête merken we 
duidelijk dat er op meerdere vlakken problemen ervaren worden. Handelingen zoals het 
nemen van een bad/douche, persoonlijke hygiëne en aan- en uitkleden worden nog (te) 
veel als probleem ervaren. Deze handelingen worden bij de ergotherapeutische 
behandeling tijdens de ADL-training geanalyseerd en begeleid. Wetende dat alle 
revalidanten deze ADL-training kregen, wekt dit toch een tegenstrijdig gevoel op. Hoe 
komt dit, vraag ik mezelf dan af? De revalidanten en partners (1x een therapiedag) 
hebben begeleiding gehad voor deze handelingen, maar om ongekende redenen blijkt dit 
in de thuissituatie niet goed te lopen. Mijn inziens kan ik hiervoor drie mogelijke oorzaken 
bedenken. Ten eerste worden de alternatieve technieken, het advies en hulpmiddelen, die 
wij de revalidant en partner aanleren, niet (volledig) gebruikt. Gevolg hiervan is dat de 
naaste omgeving teveel van de handelingen overneemt. En ten tweede is er niet genoeg 
automatisatie en generalisatie van de vaardigheden die in het revalidatiecentrum 
aangeleerd worden. Het zou interessant zijn om deze handelingen ook op te volgen in de 
thuissituatie. Immers als het ochtendtoilet in het revalidatiecentrum goed verloopt, wil dat 
nog niet zeggen dat dit thuis ook het geval is. Als we nu de patiënt en partner in de 
thuissituatie kunnen begeleiden, zou dit volgens mij zeker positieve resultaten geven. De 
patiënt traint zijn vaardigheden op de locatie waar hij ze nodig zal hebben en de partner 
krijgt tegelijkertijd advies over hoe hij efficiënt kan begeleiden, zodat de mogelijkheden 
van de patiënt optimaal benut worden of dat hij/zij overbodig taken zal overnemen. Voor 
begeleiding in de thuissituatie zal er natuurlijk van hogeraf een inspanning op financieel 
vlak gemaakt moeten worden. 
 
Dezelfde bedenking gaat op bij de onderdelen maaltijdbereiding en opruimen, zorg kledij 
en in mindere mate ook voor boodschappen doen en onderhoud huis. Deze functionele 
handelingen worden bij sommige revalidanten begeleid tijdens hun opname in het 
revalidatiecentrum of wanneer zij op dagbehandeling komen. Zeker als geweten is dat de 
patiënten deze activiteiten voor hun CVA in de thuissituatie uitvoerden. Dit omdat wij 
trachten de revalidanten opnieuw zo zelfstandig mogelijk te maken in hun thuissituatie. Dit 
laat toch blijken dat er ergens iets misloopt eens de revalidanten in de thuissituatie zijn? 
Als deze activiteiten getraind worden in het revalidatiecentrum, zouden we eventueel de 
partners vaker kunnen uitnodigen. Zo kunnen we hen beter aanleren hoe ze hun partners 
kunnen begeleiden bij deze ADL-taken. Het lijkt mij ook hier nuttig om deze activiteiten in 
de thuissituatie op te volgen. Zo kunnen er praktische tips voor zowel de patiënt als 
partner meegegeven worden. 
 
Op gebied van mobiliteit worden er ook veel problemen genoteerd. Alle probleemgebieden 
die buiten de thuissituatie plaatsvinden (openbaar vervoer, autorijden en verplaatsingen 
buiten) geven veel problemen. Hierover trachten wij binnen de ergotherapie voornamelijk 
advies te geven. Binnen het revalidatiecentrum is er de mogelijkheid om in groep deel te 
nemen aan activiteiten waarbij de bus en tram genomen worden. Dit is één maal per week 
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en voor een beperkte groep van voornamelijk stappende mensen. Gezien de vele 
problemen op gebied van mobiliteit, is deze activiteit duidelijk één die meer dan nodig 
blijkt te zijn. Eventueel zou hier meer aandacht op kunnen gevestigd worden.  
 
Bij al deze probleemgebieden heb ik dezelfde bedenking. Ze zijn allemaal behandeld en 
begeleid geweest tijdens de opname in het revalidatiecentrum en eventueel later op 
dagbehandeling. Dit is toch al een eerste sterk bewijs dat er nood is aan meer 
mogelijkheid tot begeleiding van revalidanten en partners in de thuissituatie.  
 
Wat ook opvalt, zijn de resultaten van de onderdelen verkregen zorg aan huis. De zorg is 
over het algemeen laag als we kijken naar het aantal problemen dat ervaren wordt in de 
thuissituatie. Er zijn heel wat meer personen die problemen ervaren dan dat er mensen 
zijn die hulp inroepen voor hun problemen. Zouden we hier dan niet kunnen zorgen voor 
een soort van informatiemap waar verschillende hulpbronnen in vermeld staan? Dit zou 
het voor de revalidanten en hun omgeving veel gemakkelijker maken om hulp in te roepen 
in de thuissituatie. 
 
Als laatste vind ik de resultaten van de belasting van de partner/naastbetrokkene tamelijk 
verontrustend. Meer als de helft van de naastbetrokkenen ervaart overbelasting! Dit toont 
direct aan dat het ‘zorgen voor’ een zwaar gegeven is! Mijn inziens ervaren zelfs meer 
mensen dergelijk hoge belasting. Het getal van 54,88% van de respondenten dat 
overbelasting ervaart, zegt niet alles. Zou het niet evengoed kunnen dat respondent die 
slechts 2 items van belasting ervaart, ook overbelast is? Eén belastingsaspect binnen de 
zorg aan een naaste kan al genoeg belasting geven aan een naastbetrokkene om 
overbelasting te ervaren. De zwaarte van de items kan niet afgeleid worden uit de 
gegevens. 
De begeleiding van de partners zou nog uitgebreid kunnen worden. Nu krijgen deze bij het 
begin van de opname een informatief gesprek en verder in de revalidatiefase is er ook een 
familiedag, waarbij therapieën gevolgd kunnen worden. Op het einde van de 
revalidatiefase, volgt er ontslagvoorbereiding. Zoals ik eerder al vermeldde, zou het wel 
interessant zijn om de partners meer te betrekken bij de therapie. Zo kunnen ze tijdens de 
revalidatiefase al leren hoe ze hun partner op een goede manier kunnen begeleiden, 
zonder taken over te nemen die binnen de mogelijkheden liggen. Zoals men zegt, al 
doende leert men en dat geldt hier volgens mij ook. De praktische begeleiding van de 
partners kan zoveel meer informatie geven dan tijdens een gesprek, waarbij geen concrete 
handelingen worden uitgevoerd. Vervolgens kan er dan ook thuis opvolging plaatsvinden. 
We moeten als team de partners altijd blijven stimuleren om hulp in te roepen bij 
problemen. Als zij geen problemen aanhalen, kunnen wij er ook niet op ingaan. 
 
Dit hoofdstuk geeft veel resultaten weer die de nood aan verdere ondersteuning vanuit het 
revalidatiecentrum aan de ontslagen CVA-patiënten en hun omgeving bevestigt! 
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4.2 Opsplitsing enquêteresultaten van de totale groep in groep A en B 
 
4.2.1 Problemen op gebied van lichamelijke verzorging 
 
Groep A: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 50.  
De gegevens vertellen ons dat het nemen van een bad/douche (66%) het meeste als 
probleem wordt aangeduid. Vervolgens worden, in dalend percentage gerangschikt, het 
aan- en uitkleden (48%), persoonlijke hygiëne (36%), eten (30%) en toiletbezoek (28%) 
aangeduid als problemen. 
 
Groep B: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 32. 
De resultaten tonen aan dat het aan- en uitkleden (71,88%) evenals het nemen van een 
bad/douche (70,37%) beiden het meeste als problemen worden aangeduid. Vervolgens 
worden, in dalend percentage gerangschikt, persoonlijke hygiëne (53,13%), toiletbezoek 
(37,5%) en eten (28,18%) aangeduid als problemen. 
 
Er is geen gelijk grafiekbeeld aanwezig. Bij groep B is het percentage van het aan- en 
uitkleden even groot als het percentage van het nemen van een bad/douche. Groep B 
heeft dus 2 probleemgebieden die beide het hoogste percentage scoren. 
Het nemen van een bad/douche wordt door groep A aangeduid als het grootste probleem.  
Het toiletbezoek wordt bij groep A het laagste gescoord, bij groep B is dit het 
probleemgebied eten. 
Enkel bij het nemen van een bad/douche ervaart meer als de helft van beide groepen 
problemen. 
 
Groep B heeft duidelijk bij alle probleemgebieden een hoger percentage, behalve bij het 
probleemgebied eten. 
Opvallend is het verschil tussen de percentages van het aan- en uitkleden. Het percentage 
van groep B ligt 22,88% hoger van dat van groep A. 
Het verschil bij de percentages van persoonlijke hygiëne is ook opvallend. Het percentage 
van groep B ligt 17,13% hoger dan dat van groep A. 
 
Vraagstellingen: 

- Zouden de hogere percentages van groep B te wijten kunnen zijn aan het feit dat 
zij geen toekomstperspectief meer zouden hebben of depressief zijn, waardoor er 
minder initiatiefname is bij de CVA-patiënt om taken aan te pakken? 

- Zouden de lagere percentages van groep A te wijten kunnen zijn aan het feit dat zij 
nog opvolging genieten vanuit het revalidatiecentrum? 
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Grafiek 14  Groep A en B: procentuele weergave van problemen op gebied van 

lichamelijke verzorging 
 
 
 

 bad/douche 
persoonlijke 

hygiëne 
kleden toiletbezoek eten 

 aantal % aantal % aantal % Aantal % aantal % 

A (n=50) 33 66 18 36 24 48 14 28 15 30 

B (n=32) 23 71,88 17 53,13 23 71,88 12 37,5 9 28,13 

 
Tabel 14 Groep A en B: problemen op gebied van lichamelijke verzorging 
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4.2.2 Problemen op gebied van huishoudelijke taken 
 
Groep A: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 50. 
De tabellen geven weer dat het onderhoud van huis/tuin (70%) het meeste als probleem 
wordt aangeduid. Vervolgens worden, in dalend percentage gerangschikt, boodschappen 
doen (66%), maaltijdbereiding en opruiming (60%), zorg kledij (46%) en telefoneren 
(32%) aangeduid als problemen. 
 
Groep B: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 31. Er is 1 respondent die dit onderdeel 
blanco liet. 
De gegevens zeggen ons dat het onderhoud huis/tuin (77,42%) het meeste als probleem 
wordt aangeduid. Vervolgens worden, in dalend percentage gerangschikt, boodschappen 
doen evenals maaltijdbereiding en opruiming (64,52%), zorg kledij (61,29%) en 
telefoneren (29,03%) aangeduid als problemen. 
 
Beide groepen hebben hetzelfde grafiekbeeld. Bij groep B is het percentage van 
maaltijdbereiding en opruiming hetzelfde als dat van boodschappen doen. 
Het onderhoud van huis/tuin scoort bij beide groepen het hoogste percentage. Telefoneren 
wordt bij beide groepen het minst als probleem ervaren. 
Bij de onderdelen onderhoud huis/tuin, maaltijdbereiding en opruiming en boodschappen 
doen ervaren meer als de helft van beide groepen problemen. 
 
Groep B scoort op probleemgebieden zorg kledij, onderhoud huis/tuin en maaltijdbereiding 
en opruiming een hoger percentage dan groep A. Bij de probleemgebieden boodschappen 
doen en telefoneren scoort groep A net iets hoger als groep B. 
Opvallend is dat groep B 15,29% hoger scoort dan groep A bij het probleemgebied zorg 
kledij. 
 
Vraagstellingen: 

- Zouden de hogere percentages van groep B te wijten kunnen zijn aan het feit dat 
zij geen toekomstperspectief meer zouden hebben, waardoor er minder 
initiatiefname is bij de CVA-patiënt om taken aan te pakken of dat de 
partner/naastbetrokkene veel van deze taken overneemt? 

- Zouden de lagere percentages van groep A te wijten kunnen zijn aan het feit dat zij 
nog op dagrevalidatie komen en vele taken nog niet uitvoeren in de thuissituatie? 
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Grafiek 15 Groep A en B: procentuele weergave van problemen op gebied van 

huishoudelijke taken 
 
 
 

 zorg kledij 
onderhoud 
huis/tuin 

maaltijdber. 
en opruiming 

boodschappen 
doen 

telefoneren 

 aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 

A (n=50) 23 46 35 70 30 60 33 66 16 32 

B (n=31) 19 61,29 24 77,42 20 64,52 20 64,52 9 29,03 

 
Tabel 15 Groep A en B: problemen op gebied van huishoudelijke taken 
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4.2.3 Problemen op gebied van mobiliteit 
 
Groep A: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 50. 
De gegevens tonen aan dat autorijden (70%) het meeste als probleem wordt aangeduid. 
Vervolgens worden, in dalend percentage gerangschikt, verplaatsingen buiten (68%), het 
nemen van openbaar vervoer (60%) en verplaatsingen binnen (26%) aangeduid als 
problemen. 
 
Groep B: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 30. Er zijn 2 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
De resultaten geven weer dat verplaatsingen buiten (83,33%) het meeste als probleem 
wordt aangeduid. Vervolgens worden, in dalend percentage gerangschikt, het nemen van 
openbaar vervoer (76,67%), autorijden (66,67%) en verplaatsingen binnen (46,67%) 
aangeduid als problemen. 
 
Er is geen gelijk grafiekbeeld voor beide groepen. Het probleemgebied dat het hoogste 
scoort voor groep A is autorijden en voor groep B verplaatsingen buiten. 
Verplaatsingen binnen krijgt bij beide groepen de laagste score. 
 
De probleemgebieden verplaatsingen buiten, het nemen van het openbaar vervoer en 
autorijden wordt bij meer als de helft van beide groepen als probleem ervaren. 
 
Groep B scoort op alle probleemgebieden op gebied van mobiliteit een hoger percentage 
dan groep A, behalve bij autorijden. Daarbij scoort groep A 4,62% meer als groep B. 
Bij verplaatsingen binnen is het verschil tussen beide groepen beduidend. Groep B heeft 
een percentage dat 20,67% hoger ligt dan het percentage van groep A. 
De hoge score bij groep B van openbaar vervoer en verplaatsingen buiten valt ook op. Hier 
scoort groep B respectievelijk 16,67% en 15,33% meer als groep A. 
 
Vraagstellingen: 

- Zouden de hoge percentages van problemen op gebied van verplaatsingen buiten, 
het nemen van het openbaar vervoer en autorijden te wijten kunnen zijn aan de 
niet ingeloste verwachting om terug normaal te kunnen functioneren op gebied van 
mobiliteit? 

- Zouden de hogere percentages van groep B te wijten kunnen zijn aan het feit dat 
zij nog meer gefocust zijn op het onderdeel mobiliteit in de thuissituatie? 

- Zouden de lagere percentages van groep A te wijten kunnen zijn aan het feit dat zij 
nog op dagrevalidatie komen en zij nog bijstand genieten van derden in verband 
met mobiliteit? 
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Grafiek 16 Groep A en B: procentuele weergave van problemen op gebied van mobiliteit 
 
 
 

 
verplaatsing 

binnen 
verplaatsing 

buiten 
openbaar vervoer autorijden 

 aantal % aantal % aantal % aantal % 

A (n=50) 13 26 34 68 30 60 35 70 

B (n=30) 14 46,67 25 83,33 23 76,67 20 66,67 

 
Tabel 16 Opsplitsing groep A en B: problemen op gebied van mobiliteit 
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4.2.4 Problemen op gebied van ontspanning, hobby’s en vrije tijd 
 
Groep A: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 46. Er zijn 4 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
De resultaten geven weer dat ontspanning buitenshuis (52,17%) het meeste als probleem 
ervaren wordt, gevolgd door ontspanning binnenshuis (32,61%). 
 
Groep B: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 28. Er zijn 4 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
De tabellen tonen aan dat ontspanning buitenshuis (57,14%) het meeste als probleem 
ervaren wordt, gevolgd door ontspanning binnenshuis (39,29%). 
 
Er is hetzelfde grafiekbeeld bij de 2 groepen. Ontspanning buitenshuis wordt bij beide 
groepen het meeste als probleem ervaren. Ontspanning binnenshuis wordt bij beide 
groepen het minste als probleem ervaren. 
 
Het probleemgebied ontspanning buitenshuis wordt door meer als de helft van beide 
groepen als probleem ervaren. 
 
Groep B scoort bij de 2 probleemgebieden op gebied van ontspanning hoger als groep A. 
We kunnen dus besluiten dat groep B meer problemen ervaart dan groep A. 
 
Vraagstellingen: 

- Zouden de hogere percentages van groep B te wijten kunnen zijn aan het feit dat 
zij geen toekomstperspectief meer zouden hebben, waardoor er minder 
initiatiefname is bij de CVA-patiënt om ontspanning te genieten in hun vrije tijd? 

- Zouden de lagere percentages van groep A te wijten kunnen zijn aan het feit dat zij 
nog op dagrevalidatie komen en bijgevolg minder vrije tijd hebben en er daardoor 
niet zo sterk gefocust zijn op eventuele verminderde ontspanning? 
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Grafiek 17 Groep A en B: procentuele weergave van problemen op gebied van 

ontspanning, hobby’s en vrije tijd 
 
 
 

 ontspanning binnenshuis ontspanning buitenshuis 

 Aantal % aantal % 

A (n=46) 15 32,61 24 52,17 

B (n=28) 11 39,29 16 57,14 

 
Tabel 17 Groep A en B: problemen op gebied van ontspanning, hobby’s en vrije tijd 
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4.2.5 Problemen op gebied van sociale contacten 
 
Groep A: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 48. Er zijn 2 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
De respondenten van groep A ervaren verminderde sociale contacten (62,5%) het meest 
als probleem. Vervolgens worden, in dalend percentage gerangschikt, het leggen van 
nieuwe contacten (45,83%) en intimiteit/seksualiteit (33,33%) aangeduid als problemen. 
 
Groep B: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 28. Er zijn 4 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
De gegevens zeggen ons dat verminderde sociale contacten (57,14%) het hoogst scoort. 
Vervolgens worden, in dalend percentage gerangschikt, het leggen van nieuwe contacten 
(46,43%) en intimiteit/seksualiteit (39,29%) als problemen ervaren. 
 
Beide groepen hebben hetzelfde grafiekbeeld. Verminderde sociale contacten scoorde bij 
beide groepen het hoogste percentage. Intimiteit/seksualiteit wordt bij beide groepen het 
minst als probleem ervaren. 
 
Enkel bij het probleemgebied verminderde sociale contacten ervaren meer als de helft van 
beide groepen problemen. 
 
Bij alle probleemgebieden ervaart groep B meer problemen, behalve bij het 
probleemgebied verminderde sociale contacten. 
 
Vraagstellingen: 

- Zou het hogere percentage van groep A bij het probleemgebied verminderde sociale 
contacten te wijten kunnen zijn aan het feit dat deze personen nog op 
dagrevalidatie komen en daardoor minder contact hebben met hun vroegere sociale 
omgeving? 

- Zouden de respondenten van groep A minder gefocust zijn op het onderdeel 
intimiteit/seksualiteit en daardoor nog niet stilstaan bij eventuele problemen op 
gebied van intimiteit/seksualiteit. 
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Grafiek 18 Groep A en B: procentuele weergave van problemen op gebied van sociale 

contacten 
 
 
 

 intimiteit/seksualiteit 
verminderde sociale 

contacten 
nieuwe contacten leggen 

 aantal % aantal % aantal % 

A (n=48) 16 33,33 30 62,5 22 45,83 

B (n=28) 11 39,29 16 57,14 13 46,43 

 
Tabel 18 Groep A en B: problemen op gebied van sociale contacten 
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4.2.6 Problemen op gebied van beroepsuitoefening/opleiding 
 
Groep A: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 45. Er zijn 5 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
De gegevens geven weer dat beroepsuitoefening (33,33%) het meeste als probleem wordt 
aangeduid. Vervolgens worden, in dalend percentage gerangschikt, een opleiding kiezen 
evenals een opleiding volgen (13,33%) en het contact met collega’s (11,11%) aangeduid 
als problemen. 
 
Groep B: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 26. Er zijn 6 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
De respondenten van groep B ervaren beroepsuitoefening (23,08%) het meest als 
probleem. Vervolgens worden, in dalend percentage gerangschikt, het contact met 
collega’s evenals een opleiding volgen (15,38%) en een opleiding kiezen (11,54%) als 
problemen aangeduid. 
 
Er is een verschillend grafiekbeeld voor beide groepen. Het probleemgebied dat het 
hoogste percentage haalt, komt wel overeen. De beroepsuitoefening wordt door beide 
groepen het meeste als probleem ervaren. 
Bij groep A wordt het contact met collega’s het minst als probleem ervaren. Bij groep B 
wordt een opleiding kiezen het minst als probleem ervaren. 
 
Er kan niet opgemaakt worden uit de gegevens of er een groep is die meer problemen 
ervaart. Beide groepen scoren op 2 probleemgebieden hoger dan de andere groep. Groep 
A scoort hoger bij de probleemgebieden beroepsuitoefening en een opleiding kiezen. Groep 
B scoort hoger bij de probleemgebieden contact met collega’s en een opleiding volgen. 
 
Opvallend is dat alle percentages van dit onderdeel beroepsuitoefening/opleiding relatief 
laag scoren en dat beide groepen niet fel verschillen qua percentages. Enkel bij het 
onderdeel beroepsuitoefening is het verschil iets groter. Groep A scoort hier 10,25% meer 
als groep B. 
 
Vraagstelling: 

- Zou het hogere percentage van groep A bij het probleemgebied beroepsuitoefening 
te wijten kunnen zijn aan het feit dat deze personen nog op dagrevalidatie komen, 
waardoor zij hun beroep nog niet terug kunnen uitoefenen en hierdoor nog hoge 
verwachtingen hebben? 
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Grafiek 19 Groep A en B: procentuele weergave van problemen op gebied van 

beroepsuitoefening/opleiding 
 
 
 

 beroepsuitoefening 
contact met 

collega's 
opleiding kiezen opleiding volgen 

 aantal % aantal % aantal % aantal % 

A (n=45) 15 33,33 5 11,11 6 13,33 6 13,33 

B (n=26) 6 23,08 4 15,38 3 11,54 4 15,38 

 
Tabel 19 Groep A en B: problemen op gebied van beroepsuitoefening/opleiding 
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4.2.7 Problemen op gebied van het uitvoeren van administratieve zaken 
 
Groep A: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 46. Er zijn 4 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
De gegevens tonen aan dat papierwerk/administratie (53,33%) het meeste als probleem 
wordt aangeduid, gevolgd door geldbeheer (41,30%) 
 
Groep B: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 30. Er zijn 2 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
De gegevens geven weer dat papierwerk/administratie (66,67%) het meeste als probleem 
wordt aangeduid, gevolgd door geldbeheer (50%) 
 
Beide groepen hebben hetzelfde grafiekbeeld. Het probleemgebied 
papierwerk/administratie wordt door beide groepen het meeste als probleem ervaren. 
Geldbeheer wordt door beide groepen het minst als probleem ervaren. 
 
Bij de 2 probleemgebieden ervaart meer als de helft van groep B problemen. 
 
Er is een duidelijk verschil tussen beide groepen. Groep B scoort bij alle probleemgebieden 
meer dan groep A. Het percentage van papierwerk/administratie ligt 16,67% hoger en het 
percentage van geldbeheer ligt 12,03% hoger dan de percentages van groep A. We 
kunnen dus besluiten dat groep B meer problemen ervaart dan groep A. 
 
Vraagstelling: 

- Zouden de hogere percentages van groep B te wijten kunnen zijn aan het feit dat 
zij in de thuissituatie meer geconfronteerd zijn met de problemen op gebied van 
administratieve zaken? 
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Grafiek 20 Groep A en B: procentuele weergave van problemen op gebied van 

administratieve zaken 
 
 
 

 geldbeheer papierwerk/administratie 
 aantal % aantal % 

A (n=46) 19 41,30 23 50 
B (n=30) 16 53,33 20 66,67 

 
Tabel 20 Groep A en B: problemen op gebied van administratieve zaken 
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4.2.8 Verkregen zorg aan huis 
 
Groep A: 
Het aantal respondenten (n) verschilt per probleemgebied. In tabel 21 staan deze 
weergegeven per probleemgebied. 
De respondenten van groep A geven weer dat er voor lichamelijke verzorging (34,04%) de 
meeste zorg aan huis wordt voorzien. Vervolgens wordt er, in dalend percentage 
gerangschikt, voor huishoudelijke taken (26,19%) en mobiliteit (10,26%) zorg aan huis 
voorzien. 
Voor de probleemgebieden ontspanning, sociale contacten, beroepsuitoefening en 
administratie wordt er door geen enkel van de respondenten zorg aan huis verkregen. 
 
Groep B: 
Het aantal respondenten (n) verschilt per probleemgebied. In tabel 22 staan deze 
weergegeven per probleemgebied. 
De resultaten tonen aan dat voor huishoudelijke taken (27,59%) de meeste zorg aan huis 
wordt verkregen. Vervolgens wordt er, in dalend percentage gerangschikt, voor mobiliteit 
(17,39%), lichamelijke verzorging (16,67%), administratie (11,76%) en sociale contacten 
(5,56%) zorg aan huis verleend. 
Voor de probleemgebieden beroep/opleiding en ontspanning wordt er door geen enkel van 
de respondenten hulp aan huis verkregen. 
 
Er is een verschillend grafiekbeeld bij de 2 groepen. Bij groep A wordt de meeste zorg aan 
huis verkregen voor lichamelijke verzorging. Bij groep B wordt er het meeste hulp 
ingeroepen voor huishoudelijke taken. 
Bij groep A worden bij de onderdelen ontspanning, sociale contacten, beroepsuitoefening 
en administratie geen zorg verkregen door de respondenten, met gevolg dat deze ook 
geen score hebben. Bij groep B hebben de onderdelen beroep/opleiding en ontspanning 
ook geen score. Er zijn bijgevolg ook geen respondenten die zorg aan huis krijgen voor 
deze onderdelen. 
 
Groep B verkrijgt meer zorg aan huis dan groep A. Alleen bij het probleemgebied 
lichamelijke verzorging heeft groep A een percentage dat 17,37% hoger ligt dan dat van 
groep B. We merken op dat in voorgaande onderdelen groep B bij de meeste 
probleemgebieden meer problemen ervaart dan groep A. Nu merken we op dat zij ook het 
meeste zorg aan huis krijgen. Dit is een opmerkelijk gegeven! 
Opvallend zijn de probleemgebieden beroep/opleiding en ontspanning, hierbij verkrijgen 
noch respondenten van groep A, noch groep B zorg aan huis. Ook valt het op dat door 
beide groepen voor de probleemgebieden lichamelijke verzorging, huishoudelijke taken en 
mobiliteit duidelijk meer zorg aan huis wordt verkregen dan voor de andere 
probleemgebieden. 
 
Vraagstellingen: 

- Waarom wordt er zo weinig hulp ingeroepen als er wel veel problemen ervaren 
worden? 

- Zou bij groep A en B de lage respons op het onderdeel beroepuitoefening/opleiding 
te wijten kunnen zijn aan het feit dat dit onderdeel niet zo belangrijk meer is voor 
de ondervraagden? 

 
 

 



  74 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

lic
ha

m
el
ijk

e 
ve

rz
or

gi
ng

hu
ish

ou
de

lijk
e 
ta

ke
n

m
ob

ilit
eit

on
ts
pa

nn
in
g

so
cia

le 
co

nt
ac

te
n

be
ro

ep
/o

pl
eid

in
g

ad
m
in
ist

ra
tie

Probleemgebieden

P
ro

ce
n
tu

e
le

 w
e
e
rg

a
v
e

A
B

 
 
Grafiek 21 Groep A en B: procentuele weergave van verkregen zorg aan huis 
 
 
 
 n aantal ja % aantal nee blanco 

lichamelijke verzorging 47 16 34,04 31 3 

huishoudelijke taken 42 11 26,19 31 8 

Mobiliteit 39 4 10,26 35 11 

ontspanning 28 0 0 28 22 

sociale contacten 35 0 0 35 15 

beroep/opleiding 17 0 0 17 33 

administratie 25 0 0 25 25 

 
Tabel 21a Groep A: verkregen zorg aan huis 
 
 
 

 n aantal ja % aantal nee blanco 

lichamelijke verzorging 30 5 16,67 25 2 

huishoudelijke taken 29 8 27,59 21 3 

Mobiliteit 23 4 17,39 19 9 

ontspanning 17 0 0 17 15 

sociale contacten 18 1 5,56 17 14 

beroep/opleiding 7 0 0 7 25 

administratie 17 2 11,76 15 15 
 
Tabel 21b Groep B: verkregen zorg aan huis 
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4.2.9 Het al dan niet willen van hulp vanuit het revalidatiecentrum na het ontslag 
van de patiënt 

 
Groep A: 
Het aantal respondenten (n) verschilt per probleemgebied. In tabel 23 staan deze weergegeven 
per probleemgebied. 
De respondenten van groep A schuiven naar voor dat de meeste van hen voor het 
probleemgebied mobiliteit (71,43%) hulp zouden willen. Vervolgens zouden de respondenten, 
in dalend percentage gerangschikt, voor ontspanning (52%) evenals sociale contacten (52%), 
beroep/opleiding (41,18%), huishoudelijke taken (40,63%), administratie (29,41%) en 
lichamelijke verzorging (27,78%) hulp willen vanuit het revalidatiecentrum. 
 
Groep B: 
Het aantal respondenten (n) verschilt per probleemgebied. In tabel 24 staan deze weergegeven 
per probleemgebied. 
De resultaten geven weer dat de meeste respondenten voor het probleemgebied 
beroep/opleiding (50%) hulp zouden willen. Vervolgens zouden de respondenten, in dalend 
percentage gerangschikt, voor administratie (33,33%), sociale contacten (31,25%), mobiliteit 
(30%), ontspanning (25%), huishoudelijke taken (22,22%) en lichamelijke verzorging (20%) 
hulp willen vanuit het revalidatiecentrum. 
 
Er is een verschillend grafiekbeeld bij de 2 groepen. Groep A geeft aan het probleemgebied 
mobiliteit het hoogste percentage. Groep B geeft het hoogste percentage aan het 
probleemgebied beroep/opleiding. 
De laagste score bij groep A en B wordt aan het probleemgebied lichamelijke verzorging 
gegeven. 
 
Groep A haalt bij de meeste probleemgebieden het hoogste percentage, behalve bij de 
probleemgebieden beroep/opleiding en administratie. Er kan gesteld worden dat de 
respondenten van groep A meer hulp willen vanuit het revalidatiecentrum dan de respondenten 
van groep B. 
Opvallende verschillen tussen beide groepen zijn duidelijk waarneembaar in bepaalde 
probleemgebieden. Groep A haalt op het probleemgebied mobiliteit een percentage dat 41,43% 
hoger ligt dan dat van groep B. Groep A scoort op het probleemgebied ontspanning 27% hoger 
dan groep B. Op het probleemgebied sociale contacten scoort groep A ook 20,75% hoger dan 
groep B. Groep A scoort tevens op het probleemgebied huishoudelijke taken 18,41% hoger dan 
groep B. 
 
In hoofdstuk 4.2.8 is weergegeven welke zorg de respondenten van beide groepen aan huis 
verkrijgen. Deze informatie kunnen we vergelijken met de cijfers van dit hoofdstuk. De 
respondenten van groep A wensen het meeste hulp voor mobiliteit. Als we kijken naar de 
verkregen zorg aan huis, merken we op dat mobiliteit pas op de derde plaats komt. 
De respondenten van groep B wensen het meeste hulp voor het probleemgebied 
beroepsuitoefening/opleiding. Als we hier ook weer kijken naar de verkregen zorg aan huis, 
zien we dat er geen enkele respondent van groep B hiervoor zorg/hulp ontvangt. Dit is voor 
zowel groep A als groep B een opvallend verschil!  
 
Vraagstellingen: 

- Zou de lage respons van beide groepen bij de probleemgebieden 
beroepsuitoefening/opleiding en administratieve zaken te wijten kunnen zijn aan het feit 
dat deze probleemgebieden minder belangrijk zijn voor de respondenten of speelt het al 
dan niet op dagrevalidatie komen nog een rol? 

- Zou het kunnen dat CVA-patiënten en/of hun partner/naastbetrokkene niet weten hoe 
er hulp van derden moet worden ingeroepen? 

 



  76 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

lic
ha

m
el
ijk

e 
ve

rz
or

gi
ng

hu
ish

ou
de

lijk
e 
ta

ke
n

m
ob

ilit
eit

on
ts
pa

nn
in
g

so
cia

le 
co

nt
ac

te
n

be
ro

ep
/o

pl
eid

in
g

ad
m
in
ist

ra
tie

Probleemgebieden

P
ro

ce
n
tu

e
le

 w
e
e
rg

a
v
e

A
B

 
 
Grafiek 22 Opsplitsing groep A en B: procentuele weergave van het al dan niet willen 

van hulp vanuit het revalidatiecentrum na het ontslag van de patiënt 
 
 

 
n aantal ja % aantal nee 

Reeds 
van 

toep. 
blanco 

lichamelijke verzorging 36 10 27,78 17 9 14 

huishoudelijke taken 32 13 40,63 14 5 18 

Mobiliteit 28 20 71,43 4 4 22 

ontspanning 25 13 52 9 3 25 

sociale contacten 25 13 52 6 6 25 

beroep/opleiding 17 7 41,18 9 1 33 

administratie 17 5 29,41 12 0 33 

Tabel 22a Groep A: al dan niet willen van hulp vanuit het revalidatiecentrum na het 
ontslag van de patiënt 

 
 

 
n aantal ja % aantal nee 

Reeds 
van 

toep. 
blanco 

lichamelijke verzorging 25 5 20 17 3 7 

huishoudelijke taken 18 4 22,22 13 1 14 

Mobiliteit 20 6 30 13 1 12 

ontspanning 12 3 25 9 0 20 

sociale contacten 16 5 31,25 10 1 16 

beroep/opleiding 6 3 50 3 0 26 

administratie 9 3 33,33 6 0 23 

Tabel 22b Groep B: al dan niet willen van hulp vanuit het revalidatiecentrum na het 
ontslag van de patiënt 
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4.2.10 Mening over het idee van verdere ondersteuning vanuit het 
revalidatiecentrum 

 
Groep A: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 42. Er zijn 8 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
De meeste respondenten van groep A vinden het idee van verdere ondersteuning vanuit 
het revalidatiecentrum goed (42,85%). Vervolgens wordt het idee als uitstekend (34,10%) 
beschouwd en geen mening erover (19,05%). 
Er waren geen respondenten die het idee slecht of niet goed vonden. 
 
Groep B: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 21. Er zijn 11 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
De meeste respondenten van groep B hebben geen mening (33,33%) over het idee van 
verdere ondersteuning. Vervolgens vonden de respondenten het idee, in dalend 
percentage gerangschikt, goed evenals uitstekend (28,58%) en niet goed evenals slecht 
(4,76%). 
 
Er is geen gelijk grafiekbeeld bij de 2 groepen. Groep A scoort het hoogste percentage bij 
de meningsuiting goed. Groep B scoort het hoogst bij geen mening. 
Beide groepen scoren wel bij dezelfde meningsuitingen de laagste percentages. Voor beide 
groepen hebben de meningsuitingen slecht en niet goed het laagst gescoord. 
 
Als we weer een positieve groep (goed en uitstekend) en negatieve groep (slecht en niet 
goed) gaan maken, zien we volgende feiten. Bij groep A vindt 80,95% het idee positief en 
zijn er geen respondenten die het idee negatief vinden. De overige 19,05% blijft neutraal 
ten opzichte van het idee. 
Bij de respondenten van groep B vindt 57,16% het idee positief en 9,52% het idee 
negatief. De restgroep van 33,33% heeft geen mening over het idee. 
Bij groep A ligt het percentage van de positieve groep hoger en dat van de negatieve 
groep lager dan bij groep B. We kunnen dus besluiten dat de respondenten van groep A 
het idee van verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum beter vinden dan de 
respondenten van groep B. 
 
Opvallend is dat geen enkele respondent van groep A het idee afkeurt. De meerderheid 
van beide groepen vindt het idee positief. Over het algemeen vinden de respondenten van 
groep A het idee van verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum beter dan de 
respondenten van groep B. 
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Grafiek 23 Groep A en B: procentuele weergave van de mening over het idee van 

verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum 
 
 
 

 slecht niet goed geen mening goed uitstekend 

 aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 

A (n=42) 0 0 0 0 8 19,05 18 42,85 16 38,10 

B (n=21) 1 4,76 1 4,76 7 33,33 6 28,58 6 28,58 
 
Tabel 23 Groep A en B: mening over het idee van verdere ondersteuning vanuit het 

revalidatiecentrum 

 



  79 

4.2.11 Bereidwilligheid om gebruik te maken van verdere ondersteuning vanuit 
het revalidatiecentrum 

 
Groep A: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 36. Er zijn 14 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
De gegevens vertellen ons dat de meeste respondenten wel bereid zijn (94,44%) om 
gebruik te maken van verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum. Slechts een 
minderheid is niet bereid (5,56%) om gebruik te maken van verdere ondersteuning. 
 
Groep B: 
Het aantal respondenten (n) voor dit onderdeel is 19. Er zijn 13 respondenten die dit 
onderdeel blanco lieten. 
De meeste respondenten van groep B zijn niet bereid (57,89%) om gebruik te maken van 
verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum. De andere respondenten zijn wel 
bereid (42,11%) om er gebruik van te maken. 
 
Vergelijkend met de gegevens van de meningsuiting over het idee van verdere 
ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum, zijn er opvallende verschillen. De 
meerderheid van groep A vindt het een positief idee (80,95%) en blijkt ook bereid te zijn 
om gebruik te maken van verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum (94,44%). 
In vergelijking met groep B, komen er verschillen. De meerderheid van groep B vindt het 
idee ook positief (57,16%), maar de meerderheid is niet bereid om gebruik te maken van 
verdere ondersteuning (57,89%). Slechts een minderheid (42,11%) van groep B is dit wel. 
 
Uit deze gegevens kunnen we afleiden dat een grote meerderheid van groep A het idee 
positief vindt en ook bereid is om hier gebruik van te maken. Bij groep B merken we op 
dat de kleine meerderheid het idee positief vindt, maar dat slechts een minderheid hiervan 
bereid is om er gebruik van te maken. Dit is een opvallend en betreurenswaardig resultaat! 
 
Vraagstellingen: 

- Zou het hoge percentage van de respondenten van groep B die niet bereid zijn om 
gebruik te maken van verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum te 
wijten kunnen zijn aan een verminderde motivatie in verband met aanpak van 
problemen, te lange pendelafstand of te grote meerkost? 

- Zou het hoge percentage van de respondenten van groep B die niet bereid zijn om 
gebruik te maken van verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum te 
wijten kunnen zijn aan het feit dat zij de situatie niet willen/kunnen aanvaarden 
door verwerkingsproblemen? 
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Grafiek 24 Groep A en B: procentuele weergave van de bereidwilligheid om gebruik te 

maken van verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum 
 
 
 

 ja nee 
 aantal % aantal % 

A (n=36) 34 94,44 2 5,56 
B (n=19) 8 42,11 11 57,89 

 
Tabel 24 Groep A en B: bereidwilligheid om gebruik te maken van verdere 

ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum 
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4.2.12 Zorgbelasting van de naastbetrokkene van de persoon met een CVA 
 
Hieronder staat de uitleg per item neergeschreven: 
 
Item 1: mijn nachtrust is verstoord. 
Item 2: hem of haar helpen kost tijd en moeite. 
Item 3: ik vind het lichamelijk zwaar 
Item 4: het beperkt me in andere dingen die ik wil doen. 
Item 5: we hebben onze dagelijkse manier van doen moeten aanpassen. 
Item 6: op gebied van intimiteit is onze relatie veranderd. 
Item 7: emotioneel gedragen we ons anders tegenover elkaar. 
Item 8: het is pijnlijk om te zien hoe hij/haar een ander persoon is geworden. 
Item 9: ik heb mijn werk/baan moeten aanpassen aan de situatie. 
Item 10: we leven onder financiële druk. 
 
Groep A: 
Het aantal respondenten (n) is verschillend per ondervraagd item. Deze staan 
weergegeven in de tabel 27. 
Item 5 (87,5%) wordt door de meeste respondenten als belasting aangeduid. Vervolgens 
zijn het item 4 (72,34%) en het item 8 (67,39%) die als respectievelijk het tweede 
grootste en derde grootste probleem worden aangeduid. 
Het item 9 (25%) en het item 10 (21,28%) worden het minst als probleem aangeduid. 
 
Groep B: 
Het aantal respondenten (n) is verschillend per ondervraagd item. Deze staan 
weergegeven in de tabel 28. 
Item 5 (93,1%) wordt door de meeste respondenten als belasting aangeduid. Vervolgens 
zijn het item 4 (72,41%) en het item 8 (68,97%) die als respectievelijk het tweede 
grootste en derde grootste probleem worden aangeduid. 
Het item 10 (36%) en het item 9 (34,78%) worden het minst als probleem aangeduid. 
 
Er is geen gelijk grafiekbeeld bij de 2 groepen. De drie grootste problemen en de 2 minste 
problemen zijn overeenkomstig tussen beide groepen, maar tussenin zijn er kleine 
verschuivingen tussen de plaatsen van de items. 
 
De items 4, 5, 6 en 8 worden door meer als de helft van beide groepen als problemen 
ervaren. 
 
Groep B scoort bij alle items een hoger percentage dan groep A. Er kan dus besloten 
worden dat de respondenten van groep B meer zorgbelasting ondervinden dan de 
respondenten van groep A. 
Opvallende verschillen tussen beide groepen zijn er bij item 1 en 10. Groep B haalt een 
percentage dat respectievelijk 15,2% en 14,72% hoger ligt dan dat van groep A. 
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Grafiek 25 Opsplitsing groep A en B: procentuele weergave van de zorgbelasting van de 

naastbetrokkene van de persoon met een CVA 
 
 

Item n aantal ja % aantal nee blanco 

1 47 13 27,66 34 3 

2 45 22 48,89 23 5 

3 47 19 40,43 28 3 

4 47 34 72,34 13 3 

5 48 42 87,5 6 2 

6 47 25 53,19 22 3 

7 45 20 44,44 25 5 

8 46 31 67,39 15 4 

9 44 11 25 33 6 

10 47 10 21,28 37 3 
Tabel 25a Groep A: zorgbelasting van de naastbetrokkene van de persoon met een 

CVA 
 
 

Item n aantal ja % aantal nee blanco 

1 28 12 42,86 16 4 

2 28 15 53,57 13 4 

3 28 12 42,86 16 4 

4 29 21 72,41 8 3 

5 29 27 93,1 2 3 

6 27 15 55,56 12 5 

7 28 15 53,57 13 4 

8 29 20 68,97 9 3 

9 23 8 34,78 15 9 

10 25 9 36 16 7 
Tabel 25b Groep B: zorgbelasting van de naastbetrokkene van de persoon met een 

CVA 
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4.2.13 Zorglast van de naastbetrokkene van de persoon met een CVA 
 
De score van de zorglast is een cumulatie van het aantal items dat een naastbetrokkene 
van de persoon met een CVA ondergaat, die reeds weergegeven staan in het vorige 
onderdeel. De scores worden als volgt geïnterpreteerd. 
 

 aantal items met ja-respons aantal items met nee-respons 

Score 0 0 10 

Score 1 1 9 

Score 2 2 8 

Score 3 3 7 

Score 4 4 6 

Score 5 5 5 

Score 6 6 4 

Score 7 7 3 

Score 8 8 2 

Score 9 9 1 

Score 10 10 0 
 
Tabel 13a Interpretatie van de scores 
 
 
We kunnen stellen uit tabel 13a dat: 

- hoe meer items met ja beantwoordt worden, hoe hoger de score en hoe zwaarder 
de belasting zal zijn. 

- Hoe meer items met nee beantwoordt worden, hoe lager de score en hoe minder de 
belasting zal zijn. 

 
Voorbeeld: 
Als een respondent score 4 behaalt, wil dit zeggen dat die respondent vier items van de 
tien heeft aangeduid als probleem. De overige zes items werden niet als belasting ervaren. 
 
Groep A: 
Het aantal respondenten (n) van dit onderdeel is 50. 
Er is in grafiek 27 een Gauss-curve terug te vinden, met uitzondering van de uitschieter 
van score 0 en score 7. 
 
Groep B: 
Het aantal respondenten (n) van dit onderdeel is 32. 
Er is in grafiek 27 een Gauss-curve terug te vinden, met uitzondering van de uitschieter 
van score 0 en score 7. 
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Grafiek 26a Opsplitsing groep A en B: procentuele weergave van de zorglast van de 

naastbetrokkene van de persoon met een CVA 
 
 
Bij een score van 0 tot en met 4 wordt geen overbelasting geïndiceerd. Bij een score van 5 
tot en met 10 wordt er een overbelasting geïndiceerd. De grens tussen deze indicaties is 
arbitrair gekozen. 
 

Score aantal %  

0 5 10  

1 2 4  

2 5 10  

3 4 8  

4 7 14  

Som 23 46 geen overbelasting 

5 9 18  

6 5 10  

7 7 14  

8 3 6  

9 3 6  

10 0 0  

Som 27 54 overbelasting 

 
Tabel 26a Groep A: zorglast en belasting van de naastbetrokkene van de persoon met 

een CVA 
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score aantal %   

0 4 12,50   

1 1 3,13   

2 0 0   

3 3 9,38   

4 6 18,75   

som 14 43,75 geen overbelasting 

5 4 12,50   

6 4 12,50   

7 7 21,88   

8 1 3,13   

9 1 3,13   

10 1 3,13   

som 18 56,25 overbelasting 

 
Tabel 26b Groep B: zorglast en belasting van de naastbetrokkene van de persoon met 

een CVA 
 
Groep A: 
De gegevens geven weer dat de meerderheid wel een overbelasting (54%) ondervindt. De 
minderheid ondervindt geen overbelasting (46%) 
 
Groep B: 
De gegevens geven weer dat de meerderheid wel een overbelasting (56,25%) ondervindt. 
De minderheid ondervindt geen overbelasting (43,75%). 
 
Er kan besloten worden dat de respondenten van groep B iets meer overbelasting ervaren 
als de respondenten van groep A! 
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Grafiek 26b Groep A en B: procentuele weergave van de belasting van de 

naastbetrokkene van de persoon met een CVA 
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4.2.14 Samenvatting en bedenkingen 
 
Samenvatting: 
 
De tabellen en grafieken van dit hoofdstuk hebben ons een beeld gegeven van de ervaren 
problemen door personen met een CVA die nog op dagrevalidatie komen (groep A) en door 
personen met een CVA die niet meer op dagrevalidatie komen (groep B), weergegeven 
door de partners/naastbetrokkenen. 
Uit de resultaten kunnen we besluiten dat zowel de personen van groep A als de personen 
van groep B het meest problemen ervaren op vlak van huishoudelijke taken, mobiliteit en 
lichamelijke verzorging. 
Er is gebleken dat de personen met een CVA die niet meer op dagbehandeling komen, op 
alle probleemgebieden meer problemen ervaren dan personen met een CVA die nog wel op 
dagbehandeling komen, behalve op vlak van beroepsuitoefening/opleiding. 
 
Bij de lichamelijke verzorging wordt het nemen van een bad/douche het meest als 
probleem ervaren bij beide groepen. Bij groep B scoort het aan- en uitkleden tevens even 
hoog. 
Bij de huishoudelijke taken wordt door beide respondentiegroepen het onderhoud van huis 
en tuin het meest als probleem ervaren. 
Autorijden en verplaatsingen buiten worden respectievelijk door groep A en groep B het 
meest als probleem ervaren op gebied van mobiliteit. 
Ontspanning buitenshuis wordt door beide groepen het hoogst gescoord bij het 
probleemgebied ontspanning, hobby’s en vrije tijd. 
Op vlak van sociale contacten worden verminderde sociale contacten door beide groepen 
naar voor geschoven als het grootste probleem. 
Bij het probleemgebied beroepsuitoefening/opleiding wordt door beide groepen de 
beroepsuitoefening het meest als probleem ervaren. 
Papierwerk/administratie vormt de grootste hindernis voor beide respondentiegroepen op 
gebied van administratieve zaken. 
 
Over het algemeen wordt er weinig hulp ingeschakeld door de respondenten van beide 
groepen. De gegevens tonen aan dat beide groepen de meeste zorg aan huis krijgen voor 
de probleemgebieden lichamelijke verzorging, huishoudelijke taken en mobiliteit. Er wordt 
door geen enkele respondent van groep A of B hulp ingeroepen voor de probleemgebieden 
ontspanning en beroepsuitoefening/opleiding. Bij groep A behalen de probleemgebieden 
sociale contacten en administratieve zaken ook een nulscore. We merken op dat groep B 
over het algemeen meer hulp inroept, maar dat zij ook nog steeds het meeste problemen 
ervaren. 
Er is tevens een groot verschil tussen het willen van hulp en het inroepen van hulp. Er 
wordt duidelijk minder hulp ingeschakeld, dan dat er vraag naar hulp is! 
De meerderheid van beide groepen vindt het idee van verdere ondersteuning vanuit het 
revalidatiecentrum een positief idee. Bij de vraag of de respondenten effectief zouden 
ingaan op de verdere ondersteuning, zou de overgrote meerderheid van groep A dit wel 
doen. De respondenten van groep B zijn minder geïnteresseerd, aangezien net geen 
drie/vijfde meerderheid niet zou ingaan op het aanbod van verdere ondersteuning vanuit 
het revalidatiecentrum. 
 
Als we de (zorg)belasting van de partner/naastbetrokkene onder de loep nemen, komen 
drie stellingen sterk naar voor. De stelling “We hebben onze dagelijkse manier van doen 
moeten aanpassen” wordt door de partners/naastbetrokkenen van beide groepen het 
meest als belasting ervaren. De stellingen “het beperkt me in andere dingen die ik wil 
doen” en “het is pijnlijk om te zien hoe hij/haar een ander persoon is geworden” vullen het 
podium op. 
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We stellen spijtig genoeg vast dat meer als de helft van de partners/naastbetrokkenen van 
zowel groep A als groep B overbelast zijn! 
 
 
Bedenkingen: 
 
Er viel mij één resultaat fel op in dit hoofdstuk. De respondenten van groep B ervaren 
meer problemen dan de respondenten van groep A, maar toch krijgen zij meer hulp aan 
huis en willen ze geen verdere (reva)ondersteuning! Dit is een belangrijk gegeven. 
 
Naar ergotherapie toe wordt het duidelijk dat enkele belangrijke items binnen onze 
therapie toch problemen vormen in de thuissituatie. Zoals ik in vorig hoofdstuk al 
aanhaalde, zijn de probleemgebieden van lichamelijke verzorging en huishoudelijk taken in 
de thuissituatie problematisch. Als we de vergelijking maken tussen groep A en B, merken 
we de tendens dat groep B slechter scoort. Deze personen hebben ook geen opvolging 
meer van ergotherapeuten. Dit zegt, mijn inziens, zeer veel. 
 
De resultaten van dit hoofdstuk geven mij stof om over na te denken. Over het algemeen 
merken we dus duidelijk dat CVA-patiënten die niet meer op dagbehandeling komen meer 
problemen ervaren. Dit is een verontrustend gegeven. De percentages spreken boekdelen 
over hoeveel problemen er wel ervaren worden in de thuissituatie. Dit moeten we als 
ergotherapeut zeker in het achterhoofd houden. 
 
Tijdens de revalidatieperiode, die misschien enkele maanden duurt, is er nog opvolging 
vanuit het revalidatiecentrum. In de periode na het ontslag valt deze opvolging dus weg, 
ongeacht hoelang deze periode is. Verdere opvolging lijkt echt wel noodzakelijk. De 
meeste CVA-patiënten leven nog vele jaren verder, met beperkingen. 
In het revalidatieproces is deze fase waarin de revalidant volledig terug in de thuissituatie 
komt misschien wel de belangrijkste. In deze fase wordt de CVA-patiënt en zijn omgeving 
harder geconfronteerd met zijn beperkingen. In de acute fase tijdens de opname is er zeer 
veel aandacht gericht naar de CVA-patiënt en zijn omgeving. Naarmate de tijd evolueert, 
vermindert deze en komt de revalidant terug in de thuissituatie terecht. Maar hier heeft hij 
toch nog ook steeds aandacht nodig? Dat blijkt toch zeker uit de resultaten van dit 
hoofdstuk. 
 
De gegevens over de belasting van de partner/naastbetrokkene zijn in vergelijking met 
beide groepen niet zo fel verschillend, maar toch is er hier ook meer belasting voor de 
partners/naastbetrokkenen van CVA-patiënten die niet meer op dagbehandeling komen. 
Ook hier geldt hetzelfde als bij de CVA-patiënt zelf. De opvolging van de naastbetrokkene 
valt ook weg na het ontslag van de revalidant. Zij nemen als naastbetrokkene de meeste 
zorgtaken op zich in de thuissituatie. En niemand kan zeggen hoe lang zij dit moeten 
volhouden… 
 
Dit hoofdstuk geeft weer een sterk bewijs dat er nood is aan verdere ondersteuning na 
ontslag aan CVA-patiënten en hun omgeving. 
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4.3 Resultaten open enquêtevragen 
 
Bijna alle vragen van de enquête zijn gesloten vragen. Bij de gesloten vragen moest er 
gewoon een vakje aangeduid worden. Bij de enkele open vragen, konden de respondenten 
zelf antwoorden naar voor schuiven. Er werden enkele open vragen gesteld met betrekking 
tot de belangrijkste problemen die de persoon met een CVA en de 
partner/naastbetrokkene ervaren. 
 
Enerzijds werd er aan de persoon die de enquête invulde, gevraagd naar de drie 
belangrijkste problemen voor de persoon met een CVA en anderzijds werd gevraagd wat 
de drie belangrijkste problemen/belastingfactoren waren die zij en de omgeving van de 
persoon met een CVA hadden ervaren. 
 
De resultaten van deze open vragen zijn in dit hoofdstuk uitgewerkt. De aangebrachte 
problemen zijn letterlijk overgenomen van de enquêtes. Dit om de objectiviteit te 
garanderen en geen risico te nemen om antwoorden te vervormen. 
 
De indeling in categorieën van deze aangebrachte problemen is zelf opgesteld en is dus 
geen standaardindeling. In principe valt elke stoornis/beperking/handicap toe te schrijven 
aan het hersenletsel zelf. We hebben hier gekozen voor een indeling op gebied van 
uitingsvorm, omdat de onderliggende oorzaak ook niet te achterhalen is uit de 
enquêtegegevens. 
Bij elke groep is er ook een totaal aantal gezet. Dit geeft een beeld weer over welke 
categorieën al dan niet (veel) als probleem ervaren worden. 
 
De resultaten van de belangrijkste problemen van de persoon met een CVA zijn eerst 
weergegeven. Vervolgens zijn de belangrijkste problemen van de partner/naastbetrokkene 
van de persoon met een CVA neergeschreven. 
Er is hier geen opsplitsing tussen personen met een CVA die nog op dagrevalidatie komen 
(groep A) en personen met een CVA die niet meer op dagbehandeling komen (groep B). 
Dit omdat de gegevens van beide groepen gelijkaardig zijn en een opsplitsing niet meer 
informatie zou geven over één van beide groepen. 
 
Indien er achter een item een getal staat tussen haakjes, bijvoorbeeld: vermoeidheid (5), 
wil dit zeggen dat desbetreffend item vijf keer naar voor werd geschoven door de 
respondenten. 
 
De resultaten worden als volgt geïnterpreteerd: 
‘De respondent ervaart (de/het) … als een belangrijk probleem’ 
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4.3.1 Belangrijkste problemen van de CVA-patiënt weergegeven door de 
partner/naastbetrokkene 

 
Cognitief/psychisch gebied       totaal 44 

- Algemene mentale toestand 
o vermoeidheid (5) 
o mentale toestand 
o traagheid 

- Aandacht: 
o concentratie (4) 
o onoplettendheid 
o verdraagt geen lawaai en/of drukte (2) 

- Gedrag/gedragscontrole: 
o kwaadheid 
o psychische onmacht  
o ongeduldig  
o geen begrip 
o initiatiefloos  
o lusteloos (2) 
o snellere frustratie, verlaagde tolerantie 
o verminderde draagkracht 
o geen beslissingen nemen 
o moeite om hulp te vragen 
o onzeker op vreemde plaatsen 
o geen contact meer met buitenwereld 
o incontinentie 

- Cognitie/geheugen 
o organisatie (2) 
o oriëntatie (3) 
o tijdsbesef (2) 
o moeite met getallen 
o dingen niet meer kunnen herinneren (2) 
o vergeet alles snel (2) 
o kent geen waardebetekenis van geld 

- Ziekte-inzicht 
o geen ziekte-inzicht 
o besef gebrek mobiliteit 
o wachten op herstel 

 
Motorisch gebied        totaal 7 

- soepelheid lichaamsdelen (3) 
- fijn motorisch werk 
- verlamming (3) 

 
Sensorisch gebied        totaal 5 

- pijn (3) 
- slecht zicht 

 
Taal en spraak        totaal 14 

- communicatie (2) 
- niet meer kunnen praten (4) 
- spraak (7) 
- moeilijker uit zijn woorden komen 
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4.3.2 Belangrijkste problemen/belasting van de partner/naastbetrokkene van de 
CVA-patiënt 

 
Hier maken we een opsplitsing tussen de items die overeen komen met de stellingen van 
de enquête over de belasting van de partner/naastbetrokkene (deel 1) en de andere 
problemen die naar voor worden geschoven (deel 2). 
 
Deel 1: antwoorden overeenkomstig met de stellingen van de enquête over belasting 

 
Item 1: mijn nachtrust is verstoord (5) 
Item 2: hem of haar helpen kost me veel tijd en moeite (5) 
Item 3: ik vind het lichamelijk zwaar (9) 
Item 4: het beperkt me in andere dingen die ik wil doen (10) 
Item 5: we hebben onze dagelijkse manier van doen moeten aanpassen (5) 
Item 6: op gebied van intimiteit is onze relatie veranderd (9) 
Item 7: emotioneel gedragen we ons anders ten opzichte van elkaar (4) 
Item 8: het is pijnlijk om te zien dat hij/zij een ander persoon is geworden (10) 
Item 9: ik heb mijn werk moeten aanpassen aan de situatie (3) 
Item 10: we leven onder financiële druk (12) 

 
Deel 2: andere problemen 
 
Psychisch gebied        totaal 17 

- psychologische verwerking 
- emotioneel moeilijk (4) 
- angst voor recidief (4) 
- veel geduld nodig 
- ongerust 
- confrontatie met tegenslag/noodlot (2) 
- vereenzaming en volledig isolement 
- ik ervaar mijn partner als iemand met zorgbehoefte 
- partner die met pijn moet leven 
- relatie moeder-dochter is weg 

 
Omgang met de CVA-patiënt      totaal 7 

- ruzie met partner 
- geen begrip voor mij 
- spanning binnen gezinssituatie 
- geen aandacht 
- niet luisteren 
- veel gemakkelijker boos worden 
- patiënt houdt veel minder rekening met de zorglast van de partner 

 
Praktische beperkingen       totaal 17 

- problemen komen op de partner terecht (2) 
- meer werk nu partner terug thuis is 
- tijdsgebrek (2) 
- geen vakantie/reizen (2) 
- geen onderhoud in huis of tuin 
- niets meer samen doen 
- geen tijd voor bijstuderen owv gebrek aan opvang 
- minder hobby’s/moeten opgeven (2) 
- onaangepaste woning 
- minder vrijheid, altijd beschikbaar zijn (4) 
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Mobiliteit         totaal 5 
- zonder auto zijn verplaatsingen moeilijk (2) 
- verplaatsen 
- auto rijden 
- fietsen 

 
Communicatief gebied       totaal 5 

- communicatieproblemen (4) 
- spreken 

 
Informatief gebied        totaal 2 

- administratieve rompslomp 
- nood aan juiste informatie 

 
Overige: 

- vergeten (2) 
- hulpverleners worden vergeten 
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4.3.3 Samenvatting en bedenkingen 
 
Belangrijkste problemen van de CVA-patiënt: 
 
De respondenten hebben een grote diversiteit aan problemen naar voor geschoven. Als we 
kijken naar de categorie-indeling die wij zelf hebben opgesteld, valt op dat de groep met 
cognitieve/psychische problemen (44) sterk qua aantal boven de andere groepen uitsteekt. 
De verscheidenheid aan problemen die te maken hebben met de psyche van de mens 
worden door de meeste respondenten dus als belangrijkste problemen ervaren. De andere 
categorieën staan in de schaduw in vergelijking met de groep met cognitieve/psychische 
problemen. De problemen op gebied van taal en spraak (14) komen als tweede grootste 
groep uit de peiling. De problemen op gebied van motoriek (7) en sensoriek (5) worden 
relatief weinig als belangrijkste problemen ervaren, wat natuurlijk niet wil zeggen dat deze 
problemen minder belangrijk zijn. 
 
Ik zou even verder willen ingaan op deze gegevens. Deze zou ik willen bekijken vanuit het 
standpunt van Ben Van Craenenburgh. Zo kan ik een indeling maken van deze problemen 
aan de hand van de mogelijk onderliggende oorzaken, al is dit enkel een veronderstelling! 
Van Craenenburgh deelt stoornissen in 3 categorieën in, namelijk neurologische, 
neuropsychologische en psychologische functiestoornissen. De neurologische 
functiestoornissen omvatten hier de motoriek en sensoriek, die samen een totaal hebben 
van 12. De neuropsychologische functiestoornissen omvatten taal en spraak (afasie), 
algemene mentale toestand, aandacht, cognitie/geheugen en ziekte-inzicht. Deze hebben 
een totaal van 30. Dan zijn er nog de psychologische functiestoornissen die het 
gedrag/gedragscontrole omvatten, met een totaal van 14. Hieruit blijkt dat de 
neuropsychologische functiestoornissen het frequentste voorkomen, maar dit blijft slechts 
een veronderstelling! 
 
Persoonlijk spreken de onderdelen van gedrag/gedragscontrole mij aan. Het 
gedrag/gedragscontrole speelt in mijn ogen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van 
een persoon. Het bepaalt volgens mij hoe een persoon met anderen omgaat. Dit laat mij 
vermoeden dat de omgang met CVA-patiënten toch niet steeds even evident is. 
 
Belangrijkste problemen/belasting van de partner/naastbetrokkene: 
 
De items van deel 1 van de bevraging in de enquête, kunnen we opdelen in drie 
verschillende soorten belasting: 

- Lichamelijke belasting (items 1 en 3) met een totaal van 14 
- Relationele belasting (items 6, 7 en 8) met een totaal van 23 
- Praktische beperkingen (items 2, 4, 5, 9 en 10) met een totaal van 35 

Aangezien er 5 items over praktische beperkingen en maar 2 over lichamelijke belasting 
zijn, kunnen we de cijfers niet met elkaar vergelijken om te weten te komen welke soort 
belasting het meest doorweegt. Ook de diversiteit van de items laat het niet toe om een 
vergelijking hierin te maken. Als we kijken naar de items afzonderlijk, komt het item “we 
leven onder financiële druk” (12) naar voor met de hoogste score. De items “het beperkt 
me in andere dingen die ik wil doen” en “het is pijnlijk om te zien hoe hij/zij een andere 
persoon is geworden” (10) worden samen op de tweede plaats geplaatst. Bij deze drie 
hoogste scores, vallen er twee items onder de noemer van de praktische beperkingen en 
één item onder de noemer van de relationele belasting.  
 
De gegevens van deel 2 zijn als volgt verdeeld. De belangrijkste belasting van de 
partner/naastbetrokkene situeert zich op psychisch gebied (17) en op gebied van 
praktische beperkingen (17). Deze twee gebieden scheiden zich ver boven de andere 
gebieden af. De problemen in verband met de omgang met de persoon met een CVA (7), 
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mobiliteit (5), communicatie (5) en informatie (2) worden in mindere mate naar voor 
geschoven.  
 
Hier wil ik ook de link leggen tussen de praktische beperkingen van deel 1 en de praktische 
beperkingen van deel 2. Hieruit leid ik af dat de beperkingen die de 
partner/naastbetrokkene ondervindt wel van grote omvang zijn! 
Ook wil ik de link leggen tussen mijn vermoeden dat de omgang met de CVA-patiënt niet 
steeds evident is en de gegevens van deel 2 van de omgang met de CVA-patiënt. De 
partner/naastbetrokkene schuift dit ook naar voor dat de omgang met de CVA-patiënt 
problemen geeft. 
In hoofdstuk 4.1 en 4.2 hebben we al gezien dat meer dan de helft van de 
partners/naastbetrokkenen overbelast is. Als we kijken naar de relationele belasting van 
deel 1 en we koppelen die aan de problemen op psychisch gebied van de 
partner/naastbetrokkene, kunnen we afleiden dat de psychische belasting misschien wel 
de belangrijkste is of dat de lichamelijke belasting gewoon beter te dragen is? 
 
Ik zou hier ook even aandacht willen besteden aan de cognitieve beperkingen. Deze zijn 
niet specifiek bevraagd in de enquête. Motorische beperkingen zijn snel te herkennen, 
omdat ze meestal goed zichtbaar zijn. Voor velen zijn motorische beperkingen beter te 
begrijpen en aanvaarden, dan cognitieve beperkingen. Cognitieve beperkingen 
daarentegen zijn soms niet door iedereen te vatten (bijvoorbeeld: het niet kunnen 
uitvoeren van handelingen door apraxie, terwijl de motoriek perfect in orde is). Geven wij 
als revalidatieteam wel voldoende informatie over de cognitieve beperkingen? Wij weten 
door onze kennis dat deze zeer belangrijk zijn in het dagelijkse leven, maar weten alle 
partners en naastbetrokkenen dit wel even goed? Er wordt tijdens de informatieve 
gesprekken kennis uitgewisseld, maar is deze dan voldoende? Moeten we hier dan 
misschien niet meer informatie rond verstrekken? 
 
Nu is de vraag, op welke manier zouden we deze hoge belasting kunnen verminderen? We 
ondersteunen de partners al tijdens het revalidatieproces en we zouden deze nog verder 
willen ondersteunen met een vorm van nazorg. Is het hier dan niet belangrijk, dat we 
naast het leren helpen van hun partner, ook aandacht besteden aan het leren zorgen voor 
zichzelf om belasting te verminderen? Het is belangrijk voor de omgeving om tijd te 
bewaren voor zichzelf en niet te verdrinken in de zorgtaak. Hier moeten wij als 
revalidatieteam wel aandacht aan besteden! 
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4.4 Resultaten groepsgesprek 
 
Vooraleer we de informatie meegeven van het groepsgesprek, willen we eerst nog wat 
bemerkingen meegeven. In de voorgaande gegevens van hoofdstuk 4 konden we relatief 
gemakkelijk de gegevens verwerken en weergeven. De resultaten van de enquête waren 
zeer nauw afgelijnd en konden zo ook gemakkelijk verwerkt worden. We hadden enerzijds 
de informatie over de problemen die de CVA-patiënt (al dan niet komend op 
dagrevalidatie) ondervindt en anderzijds de problemen/belasting die de 
partner/naastbetrokkene van de CVA-patiënt ondervindt. Tijdens het groepsgesprek was 
de besproken informatie niet afgelijnd zoals bij de enquête. De ondervonden problemen 
van de CVA-patiënt en de partner/naastbetrokkene zijn in de meeste gevallen 
samenhangend. Dit wil zeggen dat de problemen van de ene partij meestal ook invloed 
hebben op de andere partij. Dit was tijdens heel het groepsgesprek duidelijk op te merken. 
De informatie van dit groepsgesprek is dan ook vergaard bij één partij, de 
partners/naastbetrokkenen van de CVA-patiënt. Hierbij komt de visie in verband met de 
hele problematiek van de partner/naastbetrokkene sterk naar voor. De gegevens van dit 
onderdeel zijn dus op zijn minst subjectief te noemen! Bij de informatie over de oorzaken 
van de problemen van de CVA-patiënt, zal er dus regelmatig een link zijn naar de 
partner/naastbetrokkene.  
 
De oorzaken van allerhande problemen die de CVA-patiënt en/of hun 
partner/naastbetrokkene ondervinden, mogen niet gegeneraliseerd worden. Bij elk persoon 
is de oorzaak van zijn/haar persoonlijke problematiek anders en uniek. Onderstaande 
resultaten zijn afkomstig van de deelnemers van het groepsgesprek, zij vertegenwoordigen 
slechts een klein aantal van de hele context die te maken heeft met de CVA-problematiek. 
 
In onderstaande resultaten zijn de partners/naastbetrokkenen van de CVA-patiënten, die 
het groepsgesprek bijwoonden, benoemd als “de deelnemers” van het groepsgesprek.  
De inhoud van dit onderdeel is ook verwerkt naar analogie met de indeling van de vorige 
onderdelen. 
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4.4.1 Lichamelijke verzorging 
 
Het nemen van een bad/douche 
Het nemen van een bad of douche bleek bij vele respondenten van de enquête een 
probleem te zijn. Hiervoor zijn meerdere rechtstreekse en onrechtstreekse oorzaken aan 
het licht gekomen. 
 
Motorische beperkingen: 

Tijdens het groepsgesprek werd duidelijk dat motorische beperkingen een grote 
belemmering vormen bij het nemen van een bad of douche. Personen die 
rolstoelgebonden zijn, ervaren steeds problemen en zijn tevens altijd aangewezen 
op hulp van derden. 

Sensorische stoornissen: 
Sensorische stoornissen bij de patiënt werden ook naar voor geschoven als een 
oorzaak. Bij het contact met te warm of te koud water, wordt dit contact als pijnlijk 
ervaren. Hierdoor kan het nemen van een bad of douche niet vlot verlopen. 

Infrastructuur: 
De inrichting van de badkamer werd als mogelijke oorzaak aangehaald. Het is niet 
steeds mogelijk om een rolstoel zo te plaatsen dat de transfer naar het bad of de 
douche goed verloopt. Ook het bad of de douche op zich kan een obstakel vormen. 
De muur van het bad is voor weinig mobiele mensen vaak een grote drempel om te 
trotseren. Mensen die een huis huren, zitten ook nog met een ander probleem. 
Indien een aanpassing zich opdringt, moeten zij toestemming krijgen van de 
eigenaar van het gebouw om een woningaanpassing door te voeren. Dit heeft 
onrechtstreeks een vertragend effect op de directe aanpak van het probleem en kan 
demotiverend werken. 

Motivatie patiënt: 
Verder speelt de motivatie van de patiënt een grote rol. Enerzijds zijn er personen 
die geen bad of douche willen nemen, omdat ze er geen zin in hebben of omdat het 
motorisch zwaar is. Anderen hebben geen besef van hun eigen lichamelijke 
hygiëne, daarom vinden zij het vaak nemen van een bad of douche overbodig. Zo 
zijn er ook personen met een depressie die niet gemotiveerd zijn om zich 
regelmatig te wassen. Anderzijds zijn er mensen die niet tevreden zijn over hun 
lichamelijke hygiëne en die zich meerdere malen (laten) wassen in bad of douche. 

Aangeboden hulp: 
Een ander aspect is de hulp die door de omgeving wordt geboden. De deelnemers 
geven aan dat zij en de omgeving veel moeten bijspringen om hulp te verlenen. Zij 
vertellen ons ook dat zij niet op de hoogte zijn van de beste technieken om hun 
partner te helpen. Ook is er een verhoogde alertheid aanwezig bij de omgeving. Het 
aspect veiligheid is zeer belangrijk voor hen, hierdoor worden er snel taken van de 
patiënt afgenomen, die zij in principe zelf zouden moeten kunnen. Zo worden bij 
gevolg de vaardigheden van de patiënt niet optimaal benut. 
De hele situatie van zorg verlenen aan een familielid wordt niet door iedereen als 
even aangenaam ervaren. Partners blijken het minder moeilijk te hebben met het 
zorgen voor hun partner. Kinderen daarentegen hebben een meer terughoudende 
manier van handelen. Een vrouw die haar vader nooit naakt heeft gezien en plots 
de lichamelijke zorg van haar vader moet voorzien, ervaart dit als onaangenaam. In 
dergelijke situatie wordt een professionele hulpverlener als ideaal beschouwd. Deze 
wordt op gebied van lichamelijke zorg als positief bestempeld door de deelnemers. 
Zij zijn tevreden over de zorgdiensten, maar niet over de praktische kant ervan. De 
werkuren van de neutrale zorgverlener zijn meestal niet af te stellen op het 
dagschema van de patiënt of de partner/naastbetrokkene. 
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Aan- en uitkleden 
Een volgend probleem dat door vele respondenten van de enquête ervaren werd, was het 
aan- en uitkleden. Voor dit probleem zijn er ook meerdere oorzaken naar boven gekomen 
tijdens het groepsgesprek. 
 
Motorische beperkingen: 

Ook hier spelen de motorische beperkingen van de patiënt een belangrijke rol. 
Personen met een bewegingsbeperking hebben moeilijkheden met het kleden. 
Voornamelijk worden kleine deelhandelingen (rits sluiten en knopen dichtdoen) 
door verminderde fijne motoriek niet goed uitgevoerd. 

Sensorische stoornissen: 
Sensorische input die als pijn ervaren wordt, belemmert ook een goede manier van 
kledij aan en uit doen. Hier verlenen derden bijstand om de kledij zorgvuldig te 
hanteren om zo min mogelijk pijnprikkels uit te lokken. 

Cognitief aspect: 
Sommige mensen zullen door neuropsychologische functiestoornissen foutief te 
werk gaan tijdens het kleden. Vaak wordt er ook impulsief gehandeld. Een 
chaotische en een onhandige werkwijze komt ook voor. 

Motivatie patiënt: 
De motivatie van de patiënt is hier wederom een factor die niet uit het oog mag 
verloren worden. Sommigen zijn perfect in staat om de basishandelingen uit te 
voeren, maar als de motivatie ontbreekt, ben je geen stap verder. 

Vertraagd tempo: 
De activiteiten nemen over het algemeen meer tijd in beslag, waardoor de partner 
sneller geneigd is om praktische zaken over te nemen. Dit zelfs tot de volledige 
overname van handelingen! De deelnemers hebben ook het gevoel om steeds te 
willen ingrijpen, omdat zij hun familielid niet kunnen zien stuntelen. 
De tijdsdruk bepaalt ook de mate waarin de omgeving gaat bijspringen. De 
deelnemers geven aan dat hun eigen dagindeling enigszins gegarandeerd moet 
blijven, zodat zij ook weer sneller taken gaan overnemen van de patiënt. Volgende 
gedachte is dan ook vaak aanwezig bij de omgeving van de patiënt: “we kunnen 
niet blijven wachten”. 

 
De intensieve revalidatie in het revalidatiecentrum op gebied van zelfstandig aankleden 
wordt door de deelnemers geapprecieerd, maar het resultaat is in de thuissituatie niet zo 
betekenisvol. Er is niemand die zijn volledige zelfstandigheid heeft teruggewonnen op dit 
gebied. 
 
Toiletbezoek 
De problemen bij het toiletbezoek werden in de resultaten van de enquête relatief laag 
gescoord. Hiervoor werd aangehaald dat het begrip “toiletbezoek” een onduidelijk begrip 
was. Voor mensen met incontinentie was dit al een vaag begrip. Zijn er dan problemen 
met het toiletbezoek? Dat is voor ieders eigen interpretatie vatbaar. Dit kan voor veel 
andere respondenten een vaag begrip geweest zijn, zodat deze verschillend 
geïnterpreteerd kunnen worden. Een ander aspect, is het maatschappelijke taboe rond 
toiletgebruik (en incontinentie). Mensen komen er niet graag voor uit dat er problemen 
ervaren worden op dit gebied. Dit kan bij het invullen van de enquête een rol gespeeld 
hebben. 
 
Motorische beperkingen: 

In verband met de praktische kant van het toiletbezoek, zijn de motorische 
beperkingen weer de grootste oorzaak van moeilijke situaties. Transfers van 
rolstoel naar wc, en omgekeerd, zijn vaak moeilijk. 
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Infrastructuur: 

De infrastructuur treft gedeeltelijk ook schuld. Openbare plaatsen zijn te mijden bij 
het toiletgebruik van de patiënt. Meestal vallen zij terug op gekende en 
toegankelijke gelegenheden. 

Onaangepaste kledij: 
Kledij vormt ook een belangrijke factor. Deze kan soms zo onhandig zijn, dat het op 
voorhand al problemen schept. Goede losse kledij of aangepaste sluitingen 
voorkomen meestal al veel problemen bij een toiletbezoek. 
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4.4.2 Huishoudelijke taken 
 
Algemeen 
Bij de huishoudelijke taken kwamen volgende oorzaken naar boven. 
 
Infrastructuur: 

Heel belangrijk is de infrastructuur van het huis. Zo is een standaardkeuken niet 
werkbaar voor een rolstoelgebruiker. Er wordt ook ervaren dat de aankoop van 
dure apparatuur niet nuttig is. Waarom dure dingen kopen, als ze waarschijnlijk 
niet gebruikt worden? Deze gedachte typeert een negatieve ingesteldheid in 
verband met het aanpakken van praktische problemen. 

Leeftijd: 
De leeftijd van de populatie weegt door in dit onderdeel. Ouderdom bepaalt vaak in 
hoeverre mensen nog voor hun eigen huishoudelijke taken instaan en eventueel 
hulp inroepen. Hoe ouder de persoon, hoe meer hulp er wordt ingeroepen. 

Vertraagd tempo: 
De taken nemen ook meer tijd in beslag als voorheen. Hierdoor is de 
partner/naastbetrokkene weer sneller geneigd om taken uit handen te nemen van 
hun familielid. Ook hier kunnen zij de onhandigheid van de patiënt moeilijk 
accepteren, zeker als ze weten dat de taak sneller vooruit gaat met hulp of 
volledige overname. Zo grijpen de partners/naastbetrokkenen ook sneller naar 
andere gemakkelijke oplossingen, zoals diepvriesmaaltijden en conserven bij de 
maaltijdbereiding en kopen van kledij die niet gestreken dient te worden. 

Motivatie patiënt: 
De motivatie speelt een rol in de lage activiteitsgraad in het huishouden. Waarom 
zou een man die nooit iets in het huishouden gedaan heeft, dit na een CVA wel 
gaan doen? Of, als de persoon geen huishoudelijke taken uitvoert, moet je dit dan 
beschouwen als een probleem? Indien de persoon er echt op is aangewezen, zal de 
uitvoering van een huishoudelijke taak wel gebeuren. 

Motivatie partner: 
De deelnemers geven ook aan dat hun eigen motivatie vooraf en (verbale) beloning 
achteraf naar de patiënt toe, soms de belangrijkste reden is waarom de patiënt nog 
iets zou doen (of zou laten doen). 

 
Boodschappen doen 
In verband met het boodschappen doen, kwamen volgende factoren op de bovengrond. 
 
Mobiliteit: 

De mobiliteit speelt een grote rol. Iemand die niet mobiel is, zal simpelweg ook 
moeilijkheden hebben met boodschappen te doen. Hierop wordt nog verder 
ingegaan bij onderdeel mobiliteit (4.4.3). 

Oriëntatie: 
Problemen met oriëntatie wordt ook naar voor geschoven als een oorzaak. De 
structuratie van de activiteit in het stratenbeeld loopt hier fout. 

Sensorische stoornissen: 
De buitenwereld heeft tevens een massa aan sensorische prikkels, die een 
overprikkeling veroorzaken bij de patiënt, waardoor deze activiteit niet goed kan 
worden uitgevoerd. 
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Telefoneren 
Uit de enquête bleek dat telefoneren niet zo een groot probleem vormde. Volgende 
oorzaken blijken wel belangrijk te zijn. 
 
Afasie: 

Hoofdoorzaak nummer één is afasie. De hele waaier die het begrip afasie omvat, 
kan de handeling belemmeren. 

Sociale aspect: 
Het sociale aspect van de handeling is ook zeer belangrijk. De reactie van een 
onbekend iemand aan de andere kant van de lijn, kan soms zeer confronterend zijn 
voor de patiënt. De patiënt onderneemt pogingen om zich zo duidelijk mogelijk te 
maken, maar aan de andere kant wordt dit met argwaan onthaald. Dergelijke 
situaties wil de patiënt ontwijken. Zo zal een patiënt de telefoon sneller laten 
rinkelen als hij/zij alleen thuis is. Men zal wel sneller de telefoon opnemen als er 
iemand in de buurt is, om de telefoon door te geven als de patiënt zich niet kan 
duidelijk maken. 

Motivatie patiënt: 
Over het algemeen merken we wel dat de handeling gewoon minder wordt gedaan 
door patiënten. Hier is er maar één reden voor, namelijk de verminderde motivatie. 
Vele deelnemers wisten ons te zeggen dat hun partner niet snel aan de telefoon te 
krijgen is voor een kort gesprek met familielid. 
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4.4.3 Mobiliteit 
 
Tijdens het groepsgesprek kwam mobiliteit zeer vaak terug ter sprake. De belangrijkheid 
hiervan, kwam al in de vorige onderdelen naar voor. 
 
Verplaatsingen binnenshuis 
Voor de verplaatsingen binnenshuis kwamen volgende oorzaken naar voor. 
 
Motorische beperkingen: 

In eerste plaats is de oorzaak van slechte mobiliteit te vinden bij verscheidene 
motorische beperkingen. 

Infrastructuur: 
De verplaatsingen binnenshuis bij rolstoelgebruikers worden bemoeilijkt door de 
infrastructuur van het huis. Hier worden treden, smalle deuren, slechte 
kamerindeling, .. ter sprake gebracht. Hierdoor zijn structurele aanpassingen in het 
huis noodzakelijk. 

 
Verplaatsingen buitenshuis 
In de omgeving buitenshuis heeft de slechte mobiliteit volgende oorzaak. 
 
Infrastructuur: 

De infrastructuur van de wegen, paden en openbare plaatsen zijn van onvoldoende 
kwaliteit, voornamelijk voor rolstoelgebonden, maar ook niet rolstoelgebonden 
patiënten. Oneffenheden van de ondergrond en obstakels in het oppervlak zijn 
hiervoor de grote boosdoener. Dit is tevens onaangenaam voor de patiënt, die 
schokken te verduren krijgt tijdens het rijden. Ook kunnen de kleine voorwielen van 
een rolstoel in een kuiltje vast blijven zitten of blokkeren ze gewoon. De rijrichting 
van de rolstoel kan veranderen door het rijden door een kuil. Hierdoor wordt de 
bestuurder van de rolstoel steeds aangewezen om te rijden over een goed 
oppervlak en de kuiltjes te ontwijken.  
De deelnemers geven aan dat de kwaliteit van de wegen bepalend is voor de keuze 
van uitstappen, dit varieert wel van stad tot stad. Kuststeden scoren over het 
algemeen goed. 

 
Er werd aangehaald dat een hulpmotor onder de rolstoel voor partners/naastbetrokkenen 
een goede oplossing vormt om langere afstanden af te leggen. 
 
Autorijden 
Voor het onderdeel autorijden werden volgende punten aangehaald door de deelnemers. 
 
Neuropsychologische functiestoornissen: 

Zelf rijden met de auto wordt voornamelijk beperkt door een waaier aan 
neuropsychologische functiestoornissen, die het niet toelaten goed met de auto te 
kunnen rijden. Aandachtstoornissen, verzwakte concentratie, sensorische 
verwerkingsstoornissen bij een teveel aan auditieve en visuele prikkels,.. zijn vaak 
voorkomende voorbeelden. 

Onpraktisch: 
Bij de personen die rolstoelgebonden zijn, moet er steeds een rolstoel meegenomen 
worden. Het is afhankelijk van de soort rolstoel of deze gemakkelijk te hanteren is 
om mee te nemen in de auto. Door financiële redenen kan niet steeds de beste 
rolstoel gekocht worden, wat de nodige problemen tot gevolg heeft. De auto kan 
eventueel aangepast worden, maar dit kost natuurlijk ook weer geld. 

Onaangenaam: 
Er werd ook aangegeven dat het niet aangenaam is voor de patiënt om lang in de 
wagen te zitten. 
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Openbaar vervoer 
Het nemen van het openbaar vervoer wordt over het algemeen niet benut. 
 
Omslachtigheid: 

Het openbaar vervoer is niet voor iedereen even gebruiksvriendelijk. Vooral voor 
rolstoelgebonden personen is dit zo. De mogelijkheid is aanwezig om verlaagde 
bussen te gebruiken, maar in de praktijk wordt dit nauwelijks gedaan. Men moet 
daarvoor immers op voorhand aangeven waar en wanneer men wil vertrekken, 
zowel voor de heen- als terugreis. Dit is op zich een goed idee, maar het is in 
praktijk niet interessant (en ook niet steeds realiseerbaar). Je moet je stipt houden 
aan het schema en er kan niet van afgeweken worden. 
Er werd ook aangehaald dat er nog geen belbus ter beschikking is in de omgeving 
(Antwerpen). Dit zou wel een goede optie zijn voor de verplaatsing van mensen die 
rolstoelgebonden zijn. Bij een belbus is het tijdstip gemakkelijker zelf te bepalen. 
Maar omdat er geen belbus is in de streek, kan deze ook niet gebruikt worden. 
CVA-patiënten krijgen een gratis abonnement voor het trein- en busverkeer. De 
deelnemers geven aan dat ze dit abonnement niet benutten, omdat het gebruik 
ervan te omslachtig en te weinig aangepast is voor rolstoelgebruikers. Niet-
rolstoelgebonden mensen benutten dit abonnement wel. 
Ook wordt het openbaar vervoer als lawaaierig ervaren, het is druk en bevat veel 
sensorische prikkels, wat het minder interessant maakt. 

 
 

 



  102 

4.4.4 Ontspanning, hobby’s en vrije tijd 
 
De vroegere ontspanningsactiviteiten vallen bij de meesten (volledig of gedeeltelijk) weg 
na het hersenletsel. Een verminderde initiatiefname speelt hier een belangrijke rol. 
 
Ontspanning buitenshuis 
De ontspanning en hobby’s buitenshuis verminderen drastisch. Dit heeft ook tot gevolg dat 
er verminderde sociale contacten zijn. 
 
Mobiliteit: 

Hoofdoorzaak is hier ook weer de beperkte mobiliteit van de patiënt. Deze zorgt 
ervoor dat mensen sneller beslissen om gewoon thuis te blijven in plaats van uit te 
gaan. Er wordt tevens minder initiatief genomen om te reizen en daguitstappen te 
maken. 

Maatschappelijk aanzien: 
Het maatschappelijke aanzien tijdens een sociale activiteit speelt ook een 
belangrijke rol. Mensen met motorische beperkingen worden gemakkelijker 
aanvaardt door anderen, hun beperking is zichtbaar voor de buitenwereld. 
Cognitieve en neuropsychologische beperkingen zijn niet zichtbaar en worden zo 
ook niet altijd begrepen/erkend door anderen. 
Het verlies van sociale rollen en deelname aan het verenigingsleven gaat vaak 
verloren. 

Gerichte activiteiten: 
Er werd verteld dat activiteiten waar andere lotgenoten aanwezig zijn (vb 
Vereniging voor afasie-patiënten) voor de CVA-patiënten interessanter zijn om aan 
deel te nemen. 

 
Ontspanning binnenshuis 
De graad van ontspanning en hobby’s binnenshuis is ook laag. 
 
Initiatiefname: 

Enerzijds is er bij velen een verminderd initiatief op te merken. Als de omgeving 
niet zou aanzetten tot activiteit, zouden zij gewoon niets doen. Anderzijds was er 
een patiënt die wel zijn eigen ding wou doen en zelf initiatief neemt. Als hij/zij bezig 
is, dan zit de partner vaak alleen. Niemand moet zich bij de activiteit mengen, zelfs 
de partner/naastbetrokkene niet. Meestal moet de omgeving zich aanpassen aan de 
wil van de CVA-patiënt. 

 
Voor de partners/naastbetrokkenen is ontspanning ook een moeilijk thema. Voor hen 
verminderen de sociale activiteiten ook. Eén omdat ze er minder tijd voor hebben (wegens 
de vele zorgtaken) en twee omdat zij het zelf zeer moeilijk vinden om een activiteit te 
doen terwijl hun partner alleen moet thuisblijven. Men krijgt het niet over het hart om dit 
te doen, ook al geeft de patiënt aan dit niet erg te vinden. Als zij dan wel eens deelnemen 
aan een activiteit, trachten zij zo snel mogelijk terug te zijn, omdat ze ongerust zijn en er 
een schuldgevoel aan overhouden. 
Ook hebben zij twijfels bij de activiteiten die de CVA-patiënt nog wel uitvoert. Zij vragen 
zich af of zij er nog voldoening aan hebben? Vinden zij het nog even leuk als voorheen? 
Deze vragen blijven voor hen onbeantwoord. 
Indien een bepaalde hobby of activiteit niet meer mogelijk zal zijn voor een bepaalde 
patiënt, is het voor de partner/naastbetrokkene een lastige taak om dit aan hem/haar 
duidelijk te maken.  
Al deze elementen zorgen voor extra belasting bij de partner/naastbetrokkene. 
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4.4.5 Sociale contacten 
 
Verminderde sociale contacten 
 
Mobiliteit: 

De verminderde mobiliteit is hier wederom een belangrijk aspect dat invloed 
uitoefent. Mensen zijn hierdoor sneller geneigd om thuis te blijven. 

Spraakbeperkingen: 
Spraakbeperkingen vormen vervolgens een grote oorzaak, waardoor vooral 
afasiepatiënten bewust minder contacten zullen leggen. 

Leeftijd: 
De leeftijd van de personen bepaalt ook de mate van de sociale contacten. Vele 
patiënten hebben een oudere leeftijd en op een oudere leeftijd zijn er meestal al 
minder sociale contacten.  

Geografische locatie: 
De locatie van de woning heeft invloed op de sociale contacten. Zo wordt er 
verondersteld dat er in een appartement weinig sociale contacten zijn. Mensen die 
op het platte land wonen hebben misschien wel minder buren, maar de relatie met 
de buren is meestal beter. (Dit wordt verondersteld door de deelnemers, zij zijn 
allemaal stadsbewoners.) 

Verminderd initiatief: 
Ook hier is er een verminderd initiatief. Sommige patiënten komen niet graag meer 
buiten, waardoor zij voornamelijk hun tijd thuis doorbrengen. 

 
Voor de partner/naastbetrokkene is het vaak moeilijk om samen met de CVA-patiënt op 
stap te gaan. Niet dat zij zich ervoor schamen, maar toch blijft het een moeilijk gegeven, 
aangezien de CVA-patiënt nog steeds niet genezen is. Sociaal wordt iemand die er ziek 
uitziet, sneller aanvaard dan iemand die er niet ziek uitziet. Bij vele patiënten zijn er nog 
cognitieve stoornissen, die niet uiterlijk op te merken zijn. Deze cognitieve problemen zijn 
ongekend voor de buitenstaanders en kunnen bijgevolg ook niet herkend worden. 
 
Relatie/intimiteit 
Op relationeel gebied zijn er ook verschillende gegevens naar boven gekomen. 
 
Veranderde relatie: 

De relatie tussen de CVA-patiënt en de partner is zwaar veranderd. Voornamelijk 
uit zich dat in een afstandelijke houding vanwege de patiënt. Er is een verminderde 
initiatiefname op te merken. De patiënt ervaart geen nood aan intieme relationele 
contacten. De CVA-patiënt en de partner zitten duidelijk op een andere golflengte 
op relationeel vlak. Affectie tonen is voor de patiënt weinig van toepassing. Hij/zij 
denkt meestal alleen maar aan zichzelf. 

Behoefte aan seksueel contact: 
De meeste CVA-patiënten hebben geen behoefte aan seksuele contacten, al kan 
deze wel opgewekt worden door stimulansen te krijgen. Bij diegenen die nog wel 
actief willen zijn op seksueel gebied, is er een egocentrische houding bij de patiënt 
op te merken. Hij/zij heeft geen gevoelens meer bij intieme seksuele contacten, 
enkel eigen lichamelijke bevrediging staat centraal. 

 
Voor de partner/naastbetrokkene is dit een zeer moeilijk thema. Zij hebben een 
afstandelijke houding op seksueel gebied. De seksuele contacten, zoals ze vroeger waren, 
zijn voor hun verleden tijd. Zij hebben er nu ook minder behoefte aan. 
Soms is er een verhoogde alertheid nodig. Bij een CVA-patiënt met sensorische 
stoornissen moet erop gelet worden dat de partner geen pijn gaat veroorzaken bij de 
patiënt. 
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4.4.6 Beroepsuitoefening/opleiding 
 
Beroepsuitoefening 
Globale aanpassing: 

Het is voor een CVA-patiënt niet simpel om terug aan het werk te gaan. Het werk 
moet eigenlijk op maat aangepast zijn en dan moet de persoon bovenal 
gemotiveerd zijn om het werk uit te voeren. Het werk dat de patiënt wil, is vaak 
moeilijk te realiseren. 
Diegenen die terug aan de slag zijn gegaan, voeren voornamelijk werk uit zonder al 
te veel verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op vrijwillige basis, soms is de werkduur 
verkort. Er wordt meestal maximum halftijds gewerkt of enkele halve dagen in de 
week. Desondanks blijft werken dan nog een serieuze opdracht. Over het algemeen 
wordt thuiswerk niet graag uitgevoerd en wil men liefst in het echte werkveld 
zijn/haar job uitvoeren. 

Leeftijd: 
Bij de oudere CVA-patiënten merken we op dat meerderen al op pensioen zijn.  

 
De partner/naastbetrokkene ervaart het als een ontlasting als de CVA-patiënt gaat werken. 
 
 
4.4.7 Administratieve zaken 
 
Administratieve zaken 
Op vlak van administratieve zaken zijn er niet veel elementen aan bod gekomen. 
 
Leeftijd: 

Hier stelt men ook weer dat administratieve zaken leeftijdsgebonden zijn. Mensen 
van oudere leeftijd voeren minder administratieve zaken uit. 

Geslacht: 
Er kwam ook naar voor dat vele vrouwelijk CVA-patiënten dit niet doen, omdat ze 
dat vroeger ook nooit gedaan hebben. 

 
De patiënten die zich wel interesseren in administratief werk, doen dit meestal ook goed. 
Als er in de taak een vaste structuur aanwezig is, waarvan niet wordt afgeweken, loopt de 
taak meestal zonder problemen. Dit is ook een aspect waarmee rekening wordt gehouden 
bij eventuele tewerkstelling van een CVA-patiënt op zijn werkplaats. 
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4.4.8 Verkregen zorg aan huis 
 
Over het algemeen wordt er weinig hulp ingeroepen door de CVA-patiënt en de 
partner/naastbetrokkene. 
 
Diversiteit: 

De voornaamste hulp wordt gezocht bij kinesitherapeuten, logopedisten, 
thuisverpleging, poetshulp en de mantelzorg. 

Zelf hulp verlenen: 
Het valt wel op dat als de partner/naastbetrokkene de hulp nog zelf kan voorzien, 
zij niet geneigd zullen zijn om hulp in te roepen. Dit zorgt voor een hoge belasting 
bij de partner/naastbetrokkene. 

Tevredenheid: 
Over het algemeen zijn de deelnemers wel tevreden over de verkregen hulp aan 
huis. Toch halen zij aan dat de organisatie van hulpverlening niet altijd eenvoudig 
blijkt te zijn. Enerzijds kan de hulpverlener zich niet steeds afstellen op de 
tijdsschema’s van de zorgbehoevende, met de nodige gevolgen van dien. Soms 
wordt er afgesproken op een bepaald uur met een hulpverlener, als deze dan niet 
komt opdagen of te laat komt, kan dit de planning van CVA-patiënt en/of 
partner/naastbetrokkene in de war brengen. Anderzijds is er het voorbeeld van 
logopedie na het ontslag uit het revalidatiecentrum. Deze ondersteuning wordt 
maar voor 2 jaar vanuit het ziekenfonds terugbetaald. Na 2 jaar stopt de 
vergoeding, ook al heeft de patiënt hier nog nood aan. Dan komt de financiering 
van logopedie volledig op de rekening van de patiënt en zijn omgeving. De 
deelnemers stellen zich de vraag waarom er deze termijn van 2 jaar is vastgelegd? 
Er wordt aangehaald dat elke CVA-patiënt zijn eigen unieke traject heeft en dat een 
termijn van 2 jaar hier geen rekening mee houdt. Sommige patiënten maken na 2 
jaar logopedie nog steeds vooruitgang, maar krijgen zo de kans niet om deze te 
benutten. 

Informatie: 
De regelgeving van het Vlaams Fonds wordt ook aangehaald. Deze bepaalt dat een 
Vlaams Fonds dossier moet aangemaakt zijn voor de leeftijd van 65 jaar om 
rechthebbende te zijn op verschillende vergoedingen. Oudere personen vallen dus 
buiten deze regel en krijgen geen dossier. De vraag is voor hen, waarom mensen 
ouder dan 65 hier geen recht op hebben? 
Ook wordt er aangehaald dat er met mutualiteiten, die ondersteuning bieden, op 
sommige vlakken een minder goede informatie-overdracht is. De mutualiteiten 
bieden nog vergoedingen aan, voor verdere ondersteuning, na het ontslag uit het 
revalidatiecentrum (in dit geval logopedie voor 2 jaar). Na deze termijn stopt de 
vergoeding voor logopedische behandeling. Waarom deze behandeling stopt en de 
informatie erover is voor de deelnemers onduidelijk. Hierover wensen zij meer 
informatie. Pool en Egbert (2001) kaart ook aan dat te weinig informatie verstrekt 
wordt. 

Kostprijs: 
Soms is er wel hulp gewenst voor een bepaald zorggebied, maar wordt deze niet 
ingeroepen wegens een te hoge kostprijs. Bijvoorbeeld logopedie die na 2 jaar 
volledig ten laste komt van de patiënt en zijn omgeving, zal dan niet vaak 
ingeschakeld worden. 
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4.4.9 Het al dan niet willen van hulp 
 
De deelnemers van het gesprek waren in verband met dit onderwerp volledig eensgezind. 
Men wil meer hulp benutten, maar toch doet men dit niet. Zij geven volgende redenen 
aan. 
 
Moreel dilemma: 

Als eerste aspect komt de morele/ethische kwestie naar boven. Dit mag als de 
belangrijkste oorzaak beschouwd worden van het niet inroepen van hulp. Men stelt 
zich de vraag of men steeds op dezelfde mensen kan terugvallen voor hulp? Mag 
men voor elk klein voorval hulp inroepen? Er zijn toch nog steeds andere mensen 
die ook nood hebben aan zorgverlening!? In de acute fase na het CVA is dit niet zo 
moeilijk, maar tijdens de chronische fase wordt dit steeds moeilijker. Men legt zich 
hierbij neer en berust in zijn lot. 

Afstand: 
Vervolgens speelt de afstand een grote rol. Indien men te lang moet pendelen om 
een zorginstantie te bereiken, zal men sneller geneigd zijn deze te laten vallen. 

Vervoer: 
Het niet hebben van aangepast vervoer kan ook een drempel zijn om niet naar een 
bepaalde zorginstantie te rijden. 

Kostprijs: 
Het financiële aspect is ook belangrijk. Zorg inroepen is een kostelijke 
aangelegenheid en dit wordt ook zo door de omgeving ervaren. 

Zelf hulp voorzien: 
De partner/naastbetrokkene wil zelf zoveel mogelijk hulp verlenen. Indien zij de 
zorg nog te baas kunnen, zal er geen hulp ingeroepen worden van derden. Dit kan 
in hun eigen nadeel werken, zodat zij zelf lichamelijke klachten kunnen krijgen door 
de vele zorgtaken. 

Willen van hulp (patiënt): 
Niet elke patiënt ontvangt even graag hulp van derden. Het is begrijpelijk dat 
iemand zich niet graag laat wassen door een onbekend iemand, bijvoorbeeld in bad 
gewassen worden door een professionele hulpverlener. Pacolet (1988) en European 
Foundation for the improvement of living and working conditions (1993) bevestigen 
dit alletwee. 

Onverschilligheid: 
Als laatste kan de patiënt zelf onverschillig geworden zijn ten opzichte van de 
hulpverlening, waardoor die geen hulp wil. 
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4.4.10 Idee verdere ondersteuning 
 
Het idee wordt als positief bekeken, maar toch rijzen er enkele vragen naar de oppervlakte 
bij de deelnemers van het groepsgesprek. Welke hulp is het beste voor de problemen die 
de CVA-patiënt ervaart? Deze worden als zeer specifiek ervaren door de deelnemers. Is er 
dan wel iemand die in staat is om die specifieke hulpvraag te beantwoorden? 
De deelnemers zitten met de simpele vragen “wie, wat, waar en wanneer?”. Zij zijn niet op 
de hoogte over hoe men hulp kan inroepen voor het probleem dat de CVA-patiënt 
ondervindt. 
Evenals weet men niet of men wel hulp moet inroepen. Zijn de problemen die ervaren 
worden normaal voor een CVA-patiënt of niet? Hier wordt niet verder op ingegaan door de 
partner/naastbetrokkene. Zij hebben te weinig zicht op de hele CVA-problematiek, 
“uiteindelijk weten wij er niets over…” wordt er verteld. De VZW Coma (2000) bevestigt 
dit. 
 
Er is duidelijk hulp gewenst en deze wordt verkozen binnen het revalidatiecentrum, waar 
de patiënt revalidatie heeft genoten, boven de huisarts, omdat deze minder achtergrond 
heeft dan het multidisciplinair team van het revalidatiecentrum. 
 
 
4.4.11 Mogelijke uitwerking verdere ondersteuning 
 
Er werden tijdens het gesprek 3 concrete voorstellen gedaan voor de mogelijke uitwerking 
van verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum. 
 
Het eerste voorstel omvat een jaarlijkse terugroeping van de CVA-patiënt en/of de 
partner/naastbetrokkene. Hierbij zou een multidisciplinair team zich mee beraden over de 
huidige situatie van de patiënt en de partner/naastbetrokkene en advies meegeven. Er zou 
hierin de mogelijkheid moeten bestaan om afzonderlijk de patiënt of de 
partner/naastbetrokkene te spreken.  
 
Het tweede voorstel is de vraag naar een centraal meldingspunt binnen het 
revalidatiecentrum voor de ontslagen CVA-patiënten en hun partner/naastbetrokkene. Hier 
zou men vrijblijvend terecht kunnen via mail, telefoon, fax of in persoon. Vanuit dit 
centrale meldingspunt kan er gericht doorverwezen worden naar een lid van of het gehele 
multidisciplinair team, om zo de opvolging te garanderen. Ook kan er van hieruit 
doorverwezen worden naar andere externe hulpinstanties. 
 
Het derde voorstel omvat sociale activiteiten waar andere lotgenoten aanwezig zijn, deze 
zijn voor de patiënt zeer interessant. Hier voelen zij zich veilig. Tevens kunnen de partners 
contacten leggen met andere partners/naastbetrokkenen. Dit speelt vooral in op het 
onderhouden van de sociale contacten van de CVA-patiënt en zijn omgeving. De 
zelfhulpgroep “Vereniging voor Afasie-patiënten” is hier een goed voorbeeld van. 
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4.4.12 Belasting partner/naastbetrokkene 
 
De (zorg)belasting van de partner/naastbetrokkene is al meerdere malen in voorgaande 
onderdelen naar voor gekomen. De partner/naastbetrokkene is onlosmakelijk gekoppeld 
aan de CVA-patiënt. Hieronder staan andere vormen van (zorg)belasting weegegeven die 
nog niet specifiek besproken zijn. 
 
Maatschappelijk aspect: 

Wat zeer belangrijk is gebleken, is de maatschappelijke kijk op mensen met een 
lichamelijke, psychische of sociale beperking of handicap. Er zijn zeer weinig 
mensen die zich kunnen inleven in de situatie van een CVA-patiënt en zijn 
omgeving. Beperkingen zijn niet steeds zichtbaar en vaak geven cognitieve 
stoornissen de meeste beperkingen. Tijdens en na de revalidatie hebben alleen 
insiders zicht op de situatie. Anderen kunnen de basis en kern van het probleem 
niet vatten. Daarom houden verschillende partners/naastbetrokkenen veel 
informatie voor zichzelf. Buitenstaanders creëren hierdoor een schuldgevoel bij de 
partner/naastbetrokkene, omdat zij zelf geen kennis hebben van de hele zaak. Er 
wordt meestal verkeerd geoordeeld over zaken die gebeuren met en tussen de 
patiënt en zijn omgeving. De VZW Coma (2000) bevestigt dit. 
Er wordt ervaren dat de patiënt meer kan dan dat uiterlijk blijkt. Dit komt naar 
anderen niet zo over, omdat zij dit gewoonweg niet zien. 
Vele mensen denken ook dat eens de patiënt uit het ziekenhuis is ontslagen, deze 
genezen is. Maar niets is minder waar! Een CVA-patiënt heeft meestal doorgaans 
blijvende beperkingen voor het leven. Er staat geen termijn op het genezingsproces 
en volledige genezing is in de meeste gevallen niet van toepassing. Na 10 jaar zijn 
er nog steeds stoornissen/beperkingen/handicaps, ook al lijkt dit uiterlijk anders te 
zijn. Mensen die een gelijkaardige situatie hebben meegemaakt, kunnen zich wel 
inleven in deze situatie. Deze groep blijkt in realiteit echter klein te zijn. 

Veranderde relatie: 
Zoals al naar voor kwam in het onderdeel sociale contacten (4.4.5), is de relatie 
tussen de patiënt en de partner drastisch veranderd. De partner lijdt ook door het 
CVA dat zijn/haar echtgenoot heeft gekregen. Zo wordt de lichamelijke belasting 
niet zo ernstig aanschouwd als de relationele belasting die de partner ondervindt. 
Zo is het gemakkelijker voor de partner om lichamelijke zorgen te verlenen, dan 
relationele problemen aan te pakken. Emotioneel is er geen samenhang tussen 
beide personen en lopen beiden eigenlijk naast elkaar door het leven of lijdt de ene 
een leven volledig in functie van de andere. In de meeste gevallen is dit zo, al was 
er ook één patiënt die na het CVA een positieve evolutie meemaakte op relationeel 
gebied. Eén partner gaf ook aan dat er overwogen werd om apart te gaan wonen, 
omdat de situatie met de patiënt gewoon niet meer leefbaar is. Maar omdat de 
patiënt de partner nodig heeft voor allerhande praktische zaken is dit niet mogelijk. 

Draagkracht partner: 
De deelnemers geven aan dat de sterkte van de relatie naar voor komt na een 
voorval zoals een CVA. Niemand is hier schuldig aan, maar beide partijen lijden er 
ernstig onder. De persoonlijkheidsverandering van de patiënt is voor de omgeving 
een zeer ernstige verandering, de patiënt is niet meer de persoon van voorheen. De 
CVA-patiënt heeft geen oog voor de problemen die de partner ondervindt en dit 
gegeven maakt het ‘zorgen voor’ zwaarder voor de partner. Zo krijgen de 
partners/naastbetrokkenen bijna nooit complimenten of positieve bekrachtiging, 
wat het ‘zorgen voor’ ook weer zwaarder maakt. Het gedrag van de CVA-patiënt 
heeft altijd invloed op het gemoed van de partner/naastbetrokkene. 

Aandacht en appreciatie: 
Sommige partners voelen zich overbodig. Er zal enkel iets gevraagd worden als dit 
echt nodig is. Als de patiënt geen hulp nodig heeft, zal hij ook geen aandacht 
schenken aan de partner, in het slechtste geval zelfs negeren. Indien er hulp wordt 
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gevraagd aan de omgeving en om een welbepaalde reden er geen hulp kan 
voorzien worden in de situatie of de situatie kan niet aangepast worden aan de 
noden van de patiënt, zal dit onbegrip opwekken bij de patiënt. Ook al doet de 
omgeving hier veel moeite voor, de inspanningen verwateren in de gedachte die de 
patiënt heeft. Hij/zij denkt niet te worden geholpen. Daarna wordt de frustratie van 
de CVA-patiënt tevens op zijn omgeving uitgewerkt. 

Steun van de omgeving: 
Verder is er in de acute fase veel meer steun vanuit de omgeving. Na het CVA komt 
er van alle kanten hulp, maar op de duur vermindert deze steun. Dit leidt ertoe dat 
in de chronische fase enkel de beperkte naaste omgeving nog steun en hulp 
voorziet. Deze chronische fase is immers de belangrijkste en hiervoor zijn dan nog 
weinig mensen te mobiliseren. 

Gemoed partner: 
Ook is de partner/naastbetrokkene vaak ongerust. Als zij de patiënt bijvoorbeeld 
alleen thuis moeten laten, zal dit met een wrang gevoel gebeuren. Zij zullen ook 
proberen zo snel mogelijk terug thuis te komen. Als de CVA-patiënt alleen op stap 
is en deze komt te laat terug, is er hetzelfde gevoel aanwezig. 
Er werd zelfs aangehaald dat het soms beter is dat de patiënt immobiel zou zijn. Als 
de persoon gedragsproblemen heeft en hij zou alleen thuis moeten blijven, zou de 
partner geruster zijn, wetende dat hij/zij niet weg kan. 

Rechten patiënt: 
De patiënt is en blijft dezelfde persoon met evenveel rechten als voorheen. De 
patiënt heeft nog steeds het recht om zijn eigen beslissingen te nemen. Daarom 
kan je als partner/naastbetrokkene hem/haar niets verplichten, ook al is het zeker 
dat het voor de CVA-patiënt in zijn/haar voordeel zal spelen. Soms kan er niet 
overlegd worden over bepaalde thema’s en onderwerpen. Dit kan tot conflicten 
leiden tussen de CVA-patiënt en zijn naaste omgeving. 

Hulpvraag: 
De deelnemers vermelden ook dat de psychologische begeleiding voor hen zeer 
nuttig is. Hieraan wordt veel belang gehecht door hen. Zij geven ook weer dat zij 
over het algemeen wel extra hulp willen, maar dat zij niet weten hoe of waar zij 
deze extra ondersteuning moeten vinden of contacteren. Zij vinden hun hulpvragen 
zo specifiek, dat er getwijfeld wordt aan het feit of er effectief wel hulp voor te 
vinden is. 

Praktische beperkingen: 
De partners/naastbetrokkenen ondervinden veel praktische beperkingen. 
Voornamelijk gaat het over niets meer kunnen plannen op persoonlijk gebied. Zij 
zijn steeds verbonden aan de patiënt. Allerhande dagdagelijkse zaken zoals 
cafébezoeken, naar de cinema gaan, winkelen, daguitstappen, reizen, hobby’s, 
werkbeoefening,… vallen (grotendeels of helemaal) weg voor hen. 
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4.4.13 Overige gespreksonderwerpen 
 
De gegevens hieronder zijn afkomstig uit het groepsgesprek, maar kunnen niet echt 
specifiek ingedeeld worden in één van bovenstaande onderdelen. Desalniettemin zijn de 
gegevens daarom niet minder belangrijk. 
 
Enquête: 

In verband met de enquête werden enkele opmerkingen gegeven. Bepaalde zaken 
waren onduidelijk omschreven. Wat is toiletbezoek specifiek? Wat is ontspanning 
buitenshuis? Verschillende onderwerpen waren voor ieders eigen interpretatie 
vatbaar. 
De vragenlijst werd ook bekeken als een momentopname van de problematiek. Er 
waren steeds veranderingen zowel in positieve als negatieve zin. Om de vragenlijst 
correct in te moeten vullen, zou je al een dagboek moeten bijgehouden hebben. 
De lijst zelf kwam zeer droog en wetenschappelijk over, dit maakte het voor de 
respondenten niet zo interessant om deze in te vullen. 
Er werden bepaalde antwoordmogelijkheden gegeven bij elke vraag, maar deze 
kunnen onmogelijk alle problemen omvatten. Als men een ander probleem had met 
een onderwerp dat niet tussen de opties stond, kon men het bijgevolg niet 
aankruisen. Soms werd er daardoor maar iets aangekruist, om toch maar iets 
aangekruist te hebben. 

Ziekte-inzicht patiënt: 
Er wordt aangehaald dat het ziekte-inzicht van de patiënt veel bijdraagt aan de 
motivatie van de patiënt. Een persoon die zich niet bewust is van zijn beperkingen, 
zal zich beter voelen, dan iemand die zich wel goed bewust is van zijn beperkingen. 
Sommige patiënten hopen eveneens nog op grote vooruitgang. Het geringe ziekte-
inzicht is voor de omgeving ook zeer belastend. De patiënt weet in bepaalde 
situaties niet beter en dat is voor de omgeving moeilijk om te accepteren. 

Personenalarm: 
Een personenalarm is een goed middel, maar in de praktijk blijkt dit niet de 
oplossing te zijn. Als de CVA-patiënt alleen thuis is en hij/zij is in een 
problematische situatie terecht gekomen, kan hij het alarm activeren. Zo wordt er 
via een centrale iemand van de naaste omgeving gecontacteerd om de patiënt te 
gaan helpen. Meestal duurt het te lang vooraleer deze persoon in kwestie ter 
plaatste kan zijn. Verhuizen naar een betere locatie met meer gekende mensen in 
de omgeving vormt in sommige gevallen wel een nuttige oplossing. 

Betrekking hogere instanties gezondheidszorg: 
Er wordt ook aangehaald dat de belangrijke personen die deel uitmaken van de 
hogere instanties van de gezondheidszorg maar eens zelf moeten ondervinden wat 
het is om te zorgen voor een patiënt. In principe weten zij niet wat dit inhoudt. 
Aangezien deze personen belangrijke beslissingen nemen in verband met de 
financiering van de gezondheidszorg, moeten zij ook zo goed mogelijk over deze 
problematiek op de hoogte zijn. 

Verschil met andere ziektebeelden: 
Als laatste wordt er gewezen op het verschil tussen bepaalde ziektebeelden. Als 
voorbeeld werd er aangehaald dat een persoon met nierdialyse gratis met de 
ambulance vervoerd wordt. Een CVA-patiënt wordt niet gratis vervoerd. Waarom 
deze opsplitsing? 
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4.4.14 Toetsing vraagstellingen 
 
Om te weten te komen of het groepsinterview ons meer informatie heeft gebracht, worden 
de vraagstellingen van hoofdstuk 4.1 overlopen. Hierdoor kunnen we vaststellen of de 
vraagstelling al dan niet werden bevestigd en of er nieuwe elementen aan het licht zijn 
gekomen. 
De vraagstelling wordt eerst in cursief vermeld. Daaronder zal het antwoord, dat uit het 
groepsinterview is verder gekomen, inspringen. 
 
Lichamelijke verzorging 
 
Zou het hoge percentage van problemen op gebied van bad/douche te wijten kunnen zijn 
aan een onaangepaste omgeving, waardoor de situatie het niet toelaat om zichzelf goed te 
kunnen wassen in bad/douche? Of is het voor de patiënt motorisch te zwaar? 

Deze vraagstelling werd bevestigd in het groepsinterview. 
 
Zou het hoge percentage van problemen op gebied van kleden te wijten kunnen zijn aan 
het niet kennen van alternatieve technieken om zich aan- en uit te kleden? 

Deze vraagstelling werd bevestigd. Een vertraagd tempo en verminderde motivatie 
van de patiënt kwamen naar voor als oorzaken voor problemen met het kleden. De 
omgeving bleek tevens te weinig kennis te bezitten over alternatieve technieken, 
waardoor handelingen vlugger overgenomen worden. 
 

Zou het, relatief gezien, lagere percentage van problemen op gebied van toiletbezoek en 
eten te wijten kunnen zijn aan het feit dat er tijdens deze activiteiten meer hulp ter 
beschikking is? 

Deze vraagstelling werd niet bevestigd. Er bleek uit het groepsinterview dat 
toiletgebruik een vaag begrip was in de enquête. Hierdoor kunnen er verschillende 
interpretaties gemaakt worden over het al dan niet ervaren van problemen met het 
toiletbezoek, wat de resultaten van de enquête kan beïnvloed hebben. 
Het onderdeel eten werd niet besproken. 

 
Huishoudelijke taken 
 
Zou het hoge percentage van problemen op gebied van onderhoud huis/tuin en 
boodschappen doen te wijten kunnen zijn aan het feit dat deze onderdelen een grote 
motorische mobiliteit en buitenshuize verplaatsing vereisen? 

Verminderde mobiliteit en motorische capaciteiten zijn inderdaad als oorzaak 
aangehaald bij huishoudelijke taken, net zoals de slechte weginfrastructuur, 
leeftijd, vertraagd handelingstempo en de motivatie/initiatiefname van de patiënt. 

 
Zou het, relatief gezien, lagere percentage van problemen op gebied van telefoneren te 
wijten kunnen zijn aan de mindere motorische vaardigheden die vereist zijn om te 
telefoneren of dat het geen basisbehoefte is. 

Deze stelling werd niet bevestigd. We kwamen te weten dat er veel patiënten 
gewoon minder telefoneren, omdat hun initiatief verminderd is. Ook hebben velen 
een terughoudende houding ten opzichte van telefoneren, omdat ze zich door afasie 
niet zo goed kunnen duidelijk maken. 

 
Zou het hoge percentage van problemen op gebied van maaltijdbereiding te wijten kunnen 
zijn aan de hoge graad van praxis die nodig is om dergelijk complexe taak aan te pakken? 

Deze stelling werd niet bevestigd. Er is wel gebleken dat over het algemeen de 
patiënten dergelijke huishoudelijke taken niet meer uitvoeren, omdat er geen 
motivatie voor is en het uitvoeringstempo vertraagd is. 
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Mobiliteit 
 
Zouden de hoge percentages van problemen op gebied van verplaatsingen buiten, 
openbaar vervoer en autorijden te wijten kunnen zijn aan de infrastructuur waarin de 
verplaatsingen plaatsvinden? 

Voor de drie onderdelen bleek inderdaad dat de infrastructuur te wensen overlaat. 
Het gebruiken van openbaar vervoer blijkt te omslachtig te zijn voor 
rolstoelgebruikers. 

 
Zouden de hoge percentages van problemen op gebied van verplaatsingen buiten, 
openbaar vervoer en autorijden te wijten kunnen zijn aan de hoge motorisch-cognitieve 
vereisten? 

Deze stelling werd bevestigd in het groepsinterview. De neuropsychologische 
functiestoornissen hebben de grootste invloed. 

 
Zou het hoge percentage van problemen met verplaatsingen buitenshuis een invloed 
hebben op het hoge percentage van het probleemgebied boodschappen doen? 
 Deze stelling blijkt ook correct te zijn. 
 
Ontspanning hobby’s en vrije tijd 
 
Zou het hoge percentage van problemen op gebied van ontspanning buitenshuis te 
koppelen zijn aan het hoge percentage van problemen met verplaatsingen buitenshuis van 
de voorgaande grafiek van problemen op gebied van mobiliteit? 

De problemen op vlak van mobiliteit hebben duidelijk invloed op de ontspanning 
buitenshuis. Het sociale aspect van ontspanning buiten de thuissituatie blijkt 
belangrijk te zijn. 

 
Sociale contacten 
 
Zou het hoge percentage van problemen op gebied van verminderde sociale contacten (en 
nieuwe contacten leggen) te wijten en te linken kunnen zijn aan het hoge percentage van 
problemen op gebied van verplaatsingen buitenshuis? 
 Deze stelling is bevestigd in het groepsinterview. 
 
Beroepsuitoefening/opleiding 
 
Zouden de lage percentages van dit onderdeel te wijten kunnen zijn aan het feit dat vele 
van de CVA-patiënten niet meer gaan werken of reeds op pensioen gesteld zijn? 

De meeste patiënten waren niet meer actief in de beroepswereld. Enerzijds waren 
zij op pensioen gesteld of anderzijds is het niet simpel om terug aan het werk te 
gaan. 

 
Zouden de lage percentages van dit onderdeel te wijten kunnen zijn aan het feit dat vele 
van de CVA-patiënten werken niet meer als een primaire doelstelling beschouwen? 

Er blijkt bij de meesten inderdaad geen behoefte meer te zijn om terug te gaan 
werken. 

 
Zouden de lage percentages van dit onderdeel te wijten kunnen zijn aan het feit dat vele 
van de CVA-patiënten nog op revalidatie komen en dus bijgevolg ook niet gaat werken. 

Deze vraagstelling is niet bevraagd, bij geen enkele deelnemer van het 
groepsinterview kwam de patiënt nog op dagrevalidatie. 
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Administratieve zaken 
 
Zouden de problemen met papierwerk en administratie te wijten kunnen zijn aan de hoge 
cognitieve eisen die er voor administratief werk vereist zijn of zou de 
partner/naastbetrokkene deze taken op zich nemen? 

Deze stelling werd niet bevestigd. Er bleek wel dat de meeste patiënten minder 
administratieve taken doen. 

 
Verkregen zorg aan huis 
 
Waarom wordt er weinig hulp ingeschakeld als er veel problemen ervaren worden? 

De factoren hoge kostprijs, diversiteit van de hulpvraag en het zelf voorzien van 
hulp spelen een rol bij de lage inroeping van hulp. 

 
Zou de lage respons op het onderdeel beroepuitoefening/opleiding te wijten kunnen zijn 
aan dat dit onderdeel niet zo belangrijk meer is voor de ondervraagden? 
 Deze stelling blijkt correct te zijn. 
 
Het al dan niet willen van hulp 
 
Zou het feit dat het willen van hulp vanuit het revalidatiecentrum per probleemgebied een 
hoger percentage heeft dan de verkregen zorg aan huis per onderdeel (behalve voor 
lichamelijke verzorging), te wijten kunnen zijn aan het feit dat de respondenten niet weten 
hoe hulp in te roepen of niet weten dat er hulp bestaat voor hun probleem? 

Er is gebleken dat de deelnemers weinig zicht hebben op de CVA-problematiek. Zij 
weten niet welke problemen ‘te verwachten’ zijn bij een CVA-patiënt. Hierdoor 
weten zij ook niet of er wel hulp ter beschikking is voor de ervaren problemen. 

 
Zou het hoge aantal blanco’s te wijten kunnen zijn aan het feit dat desbetreffende 
respondenten geen problemen ervaren en daardoor geen hulp nodig hebben? 

Al de respondenten die de vraag over het al dan niet willen van hulp blanco lieten, 
ervoeren op minstens 1 van de probleemgebieden problemen. De stelling is dus niet 
bevestigd. 

 
Bereidwilligheid om gebruik te maken van verdere ondersteuning 
 
We merken op dat meer respondenten niet zouden ingaan op het aanbod van verdere 
ondersteuning, dan dat er respondenten zijn die het idee van verdere ondersteuning slecht 
vinden. Zou dit te wijten kunnen zijn aan een verminderde motivatie in verband met de 
aanpak van problemen? 

Deze stelling werd bevestigd. Er is inderdaad een negatieve houding aanwezig 
waarbij de patiënt en zijn omgeving berusten in hun lot. Er bleek in de eerste plaats 
een moreel dilemma te zijn, waarbij de deelnemers zich afvragen of men steeds op 
dezelfde mensen kan terugvallen voor hulp. Vervolgens spelen de afstand, 
kostprijs, het zelf willen voorzien van hulp, de socio-demografische locatie en het al 
dan niet willen van hulp door de patiënt een belangrijke rol. 

 
Zorglast naastbetrokkenen 
 
Zouden de hoge scores van de belastingsitems te wijten kunnen zijn aan het feit dat zij de 
situatie van verzorger onderschatten of dat zij te weinig hulp inroepen van derden? 

Er wordt inderdaad te weinig hulp ingeroepen, maar er kan niet gesteld worden dat 
men de situatie onderschat. De taken zijn van dergelijke proportie dat men op de 
duur overbelast geraakt. 
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4.4.15 Samenvatting en bedenkingen 
 
Samenvatting: 
 
Het groepsgesprek toont duidelijk aan dat er verschillende oorzaken zijn van de problemen 
die CVA-patiënten en hun omgeving ervaren. 
 
Als we kijken naar de belangrijkste oorzaken van de problemen die de CVA-patiënt 
ervaart, komt de verminderde mobiliteit en de verminderde motivatie/initiatiefname als 
belangrijkste oorzaken naar voor. 
De verminderde mobiliteit heeft invloed op alle domeinen van het dagelijkse leven. Dit 
wordt in bovenstaande gegevens enkel maar bevestigd. Door de verminderde mobiliteit 
heeft de CVA-patiënt vaak niet de mogelijkheid om op een normale manier deel te nemen 
aan het huiselijke en maatschappelijke leven. 
De motivatie van de patiënt is eens zo belangrijk. CVA-patiënten zijn immers tot veel in 
staat, desondanks hun beperkingen. Als de motivatie ontbreekt, worden de mogelijkheden 
van de patiënt ook niet benut. Dit leidt vaak tot passiviteit. 
 
De belasting van de partner/naastbetrokkene is in de eerste plaats voornamelijk op 
relationeel gebied. De patiënt is een ander persoon geworden met een andere 
persoonlijkheid. Dit gegeven is moeilijk voor de partner/naastbetrokkene om te 
accepteren. 
De naaste omgeving staat er op de duur alleen voor als het aankomt op de verzorging van 
de patiënt. In de chronische fase wordt de sociale omgeving kleiner en zijn er minder 
mensen om op terug te vallen. 
De onwetendheid van de maatschappij zorgt tevens voor een terughoudende houding van 
de naaste omgeving van de CVA-patiënt. 
 
Er is duidelijk meer hulp gewenst door de patiënt en zijn omgeving. Maar deze wordt 
slechts in mindere mate ingeroepen. Er bleek in de eerste plaats een moreel dilemma te 
zijn, waarbij de deelnemers zich afvragen of men steeds op dezelfde mensen kan 
terugvallen voor hulp. Vervolgens spelen de afstand, kostprijs, het zelf willen voorzien van 
hulp, de sociale context en het al dan niet willen van hulp door de patiënt een belangrijke 
rol. Men wil hulp, maar toch roept men deze niet in: de omgeving en CVA-patiënt berusten 
in hun lot. 
 
De mogelijke uitwerking van verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum wordt in 
3 vormen naar voor geschoven. Enerzijds een jaarlijkse terugroeping voor een 
multidisciplinair team en anderzijds een centraal meldingspunt dat iemand kan 
doorverwijzen naar een lid van of een geheel multidisciplinair team. Als derde mogelijkheid 
worden sociale activiteiten voor de patiënten en naastbetrokkenen aangehaald. 
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Bedenkingen:  
 
De 3 voorstellen die uit het groepsinterview zijn gekomen, zou ik even willen bekijken. Wat 
zal dit praktisch moeten inhouden en wat zijn de voor- en nadelen van elk voorstel? 
 
 
Jaarlijkse terugroeping voor een multidisciplinair team 
 
Het eerste voorstel omvat een jaarlijkse terugroeping van de CVA-patiënt en/of de 
partner/naastbetrokkene. Hierbij zou een multidisciplinair team zich mee beraden over de 
huidige situatie van de patiënt en de partner/naastbetrokkene en advies meegeven. Er zou 
hierin de mogelijkheid moeten bestaan om afzonderlijk de patiënt of de 
partner/naastbetrokkene te spreken.  
 
Voordelen: 

- De leden van het multidisciplinaire team kennen reeds de voorgeschiedenis van de 
CVA-patiënt en zijn partner/naastbetrokkene en kunnen zo zeer gericht hun 
diensten aanbieden. 

- Er wordt een volledig team geraadpleegd waarbij alle disciplines vertegenwoordigd 
zijn. Zo zal het gegeven advies een gegarandeerde hoge waarde moeten hebben. 

- Men kan afzonderlijk advies geven aan zowel patiënt als partner/naastbetrokkene. 
- Deze vorm van nazorg zal een continu verloop hebben, dit wil zeggen dat men er zo 

goed als zeker een vast wekelijks tijdstip voor moet vastleggen. Zo kunnen er 
bijvoorbeeld elke week enkele patiënten opgeroepen worden. Dit kan systematisch 
geregeld worden. 
(Men kan immers bijvoorbeeld niet stellen dat het team een hele week vrij maakt 
om een reeks patiënten nazorg aan te bieden. Men heeft nog steeds op huidig 
moment patiënten te behandelen die in het revalidatiecentrum opgenomen zijn.) 

- De patiënt en partner/naastbetrokkene kennen de leden van het multidisciplinaire 
team. 

 
Nadelen: 

- Aangezien de nazorg een vast weekonderdeel zou moeten vormen, wil dit zeggen 
dat een teamlid hier tijd voor moet krijgen in zijn weekschema. Dit onderdeel van 
de week wordt dus gevuld met het bieden van nazorg, maar daardoor gaat 
behandeltijd voor de huidige opgenomen patiënten ‘verloren’. Deze tijd moet 
opgevangen worden met extra personeel, wat ook een extra financiële inspanning 
vergt van het revalidatiecentrum. 

- Aangezien er meerdere teams zijn binnen het revalidatiecentrum, moet er ook een 
volgorde opgesteld worden wanneer welk team patiënten ontvangt om nazorg te 
bieden. 

- Indien het probleem slechts beperkt is tot één discipline, zitten de andere 
disciplines er eigenlijk overbodig bij. 

 
 
Centraal meldingspunt 
 
Het tweede voorstel is de vraag naar een centraal meldingspunt binnen het 
revalidatiecentrum voor de ontslagen CVA-patiënten en hun partner/naastbetrokkene. Hier 
zou men vrijblijvend terecht kunnen via mail, telefoon, fax of in persoon. Vanuit dit 
centrale meldingspunt kan er gericht doorverwezen worden naar een lid van of het gehele 
multidisciplinair team, om zo de opvolging te garanderen. Ook kan er van hieruit 
doorverwezen worden naar andere externe hulpinstanties. 
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Voordelen: 

- Steeds beschikbaar voor diegenen die er beroep op willen doen. 
- Gerichte doorverwijzing naar teamleden of het gehele team. 
- Men kan doorverwijzen naar het geschikte teamlid, zo werkt men efficiënter en 

moet niet heel het team daarvoor gemobiliseerd worden. 
- De teamleden kennen de voorgeschiedenis van de patiënten en hun 

partner/naastbetrokkene. 
- Vrijblijvendheid zal de patiënt en partner/naastbetrokkene misschien sneller beroep 

laten doen op de nazorgpoli. 
- De patiënt en partner/naastbetrokkene kennen de leden van het multidisciplinaire 

team. 
 
Nadelen: 

- Dit voorstel heeft ook tot gevolg dat er extra personeel moet aangeworven worden, 
met gevolg dat er een financiële inspanning van het revalidatiecentrum nodig is. 

- De patiënt en/of partner/naastbetrokkene weet in eerste instantie niet bij wie men 
terecht komt als men bijvoorbeeld telefoneert naar het centrale meldingspunt. Dit 
kan misschien voor sommigen een drempel vormen. 

- Er kan niet gezegd worden wanneer er patiënten of partners/naastbetrokkenen 
beroep gaan doen op de nazorgpoli. Dit kan ervoor zorgen dat er de ene maand 
bijna geen oproepen zijn en dat een andere maand er een overrompeling is van 
mensen die beroep doen op de nazorgpoli. Hierdoor zijn mogelijke 
ontmoetingsmomenten moeilijker te regelen. 

 
 
Sociale activiteiten voor patiënten als partners/naastbetrokkenen 
 
Het derde voorstel omvat sociale activiteiten waar andere lotgenoten aanwezig zijn, deze 
zijn voor de patiënt zeer interessant. Hier voelen zij zich thuis. Tevens kan de omgeving 
contacten leggen met andere partners/naastbetrokkenen. Dit speelt vooral in op het 
onderhouden van de sociale contacten van de CVA-patiënt en zijn omgeving. 
 
Voordelen 

- In het revalidatiecentrum is er een voldoende grote zaal om activiteiten met een 
groot publiek te organiseren. 

- De activiteit staat los van de werking van het revalidatiecentrum. 
- Relatief weinig voorbereidingswerk. 

 
Nadelen 

- De inzet van een beperkt basisaantal van personeel is misschien noodzakelijk. Dit is 
wederom een financiële inspanning voor het revalidatiecentrum. 

- De regeling van vervoer voor personen met zwaardere motorische beperkingen kan 
misschien problemen geven. 
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Buiten de voorstellen die uit het groepsgesprek zijn gekomen, heb ik zelf nog enkele 
ideeën die mogelijk zouden kunnen geïmplementeerd worden. Sommige zijn al deels ter 
sprake gekomen in vorige hoofdstukken 
 
Uitbreiding therapie programma 
 
Het lijkt mij zeer nuttig om volgende elementen toe te voegen aan het ergotherapeutische 
traject: 

- Meer betrekking van de partner/naastbetrokkene tijdens functionele activiteiten in 
het revalidatiecentrum, als medebegeleider. 

- Praktische ondersteuning van de partner/naastbetrokkene om de patiënt zo goed 
mogelijk te helpen, zodat de mogelijkheden van de patiënt optimaal benut worden 
en dat de omgeving minder belasting ondervindt. 

- Materiaal van thuis laten meebrengen door de partner, zodat deze in de functionele 
therapie gebruikt kan worden door de patiënt, wat een grotere kans geeft op 
generalisatie van de aangeleerde vaardigheden. 

- Begeleiding van de ADL-activiteiten in de thuissituatie. 
- Oefenen in het nemen van de bus en trein, voor mensen met zwaardere motorische 

beperkingen, indien dit mogelijk én wenselijk is. 
 
Informatieoverdracht 
 
Het geven van informatie is zeer belangrijk. Er is reeds een informatiebundel met 
informatie rond CVA en de werking van de instelling. Deze informatie wordt aan iedereen 
meegegeven en besproken. Het is interessant om deze vaker aan te halen en hier vaker op 
in te gaan. Herhaling van essentiële zaken zijn belangrijk om deze beter te kunnen 
onthouden en begrijpen. Dit zal voor zowel de patiënten als de partners nuttig zijn. 
 
De informatieve gesprekken zouden praktisch ondersteund moeten worden. We moeten 
ervoor zorgen dat we de partners/naastbetrokkenen leren hoe ze hun partner moeten 
helpen in moeilijke situaties. 
 
De informatie over cognitieve en neuropsychologische functiestoornissen moet  verder 
uitgebreid worden. Dit blijft voor vele partners nog een vage kwestie. Hierin moeten we 
ons verduidelijken en specifieker ingaan op de problemen van de patiënt. Dit kan begrip 
voor de patiënt in moeilijke situaties en een betere omgang met de patiënt teweeg 
brengen. Herhaling is dus belangrijk. 
 
Participatie in maatschappij 
 
De mobiliteit van de patiënten speelt hier een grote rol, deze moeten we zien te verhogen. 
Hier zal een wijziging moeten doorgevoerd worden in het gebruik van het openbaar 
vervoer, omdat dit te omslachtig is. Aangepaste vervoersmiddelen, zoals rolstoelvervoer, 
moeten geïntroduceerd worden aan de patiënt en zijn omgeving. Hierdoor zal de kans 
vergroten dat er een grotere deelname is aan het maatschappelijke leven. Tevens moeten 
we zelf als therapeut de patiënt en zijn omgeving motiveren om deel te nemen aan het 
sociale leven. 
 
De slechte infrastructuur van ons wegennet en de omslachtigheid van het gebruik van 
openbaar vervoer zouden we moeten aankaarten bij overheidsinstanties. We moeten hen 
duidelijk zien te maken dat de infrastructuur van onze samenleving nog niet voldoende is 
aangepast voor motorisch beperkte mensen. Hier moeten we dus aan de alarmbel trekken. 
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Aanpassingen/hulpmiddelen 
 
We leren tijdens het revalidatieproces de patiënt omgaan met hulpmiddelen, maar we 
moeten deze vaardigheden ook aan de partner/naastbetrokkene uitleggen. Zo kan deze 
gepast reageren en handelen indien dit nodig is. 
 
Sociale voorzieningen/hulpvoorzieningen 
 
Vele patiënten en partners/naastbetrokkenen zitten met vragen over de financiering van 
ondersteuning. Hier moeten we gericht doorverwijzen. 
 
Zelfhulpgroepen 
 
Er zou eventueel informatie verstrekt kunnen worden over zelfhulpgroepen. Dit zijn 
groepen waar mensen met een (dezelfde) bepaalde beperking terecht kunnen. Zij kunnen 
elkaar praktische tips geven of gewoon sociale contacten onderhouden. Voor personen met 
een CVA bestaan er al enkele, zoals de vzw Koepel NAH, vzw Jong CVA en de Vereniging 
Afasie. 
 
Vrije tijdsbesteding binnen en buiten 
 
Voor de vrijetijdsbesteding binnen zouden we vooral advies kunnen geven. De patiënt en 
partner kan ons meedelen wat hun hobby’s zijn. Samen kunnen we deze overlopen en 
analyseren om de knelpunten eruit te halen. Hier kunnen we dan advies meegeven en 
eventuele aanpassingen aanreiken aan de betrokkenen. 
 
Buiten het huis kunnen we binnen het revalidatiecentrum (sociale) activiteiten organiseren, 
zoals al is beschreven bij het derde voorstel uit het groepsinterview. 
 
Werkhervatting 
 
De werkhervatting is voor ons een belangrijk aspect en daar kunnen we ook een rol in 
spelen. Wij kunnen analytisch de arbeidstaak en arbeidsplaats onder de loep nemen. 
Hierdoor kunnen we het werk en de patiënt aan elkaar aanpassen, zodat er optimale 
werkomstandigheden gecreëerd kunnen worden. 
Hiervoor zijn ook hulpinstanties waar we naar kunnen doorverwijzen, zoals het ATB, De 
Ploeg en het Vlaams Fonds. 
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Besluit 
 
 
Bij aanvang van het onderzoek zijn volgende doelstellingen geformuleerd: 
 

- Zicht krijgen op welk functioneel vlak de CVA-patiënt problemen ondervindt ten 
gevolge van het CVA. 

- Zicht krijgen op de mate van zorgverlening die CVA-patiënten verkrijgen aan huis. 
- Zicht krijgen in de zorglast die de naastbetrokkene, waarvan de partner een CVA 

gekregen heeft, ondervindt. 
- Zicht krijgen of er gelijkenissen of verschillen zijn op vlak van ervaringen van CVA-

patiënten die nog op dagbehandeling komen en ervaringen van CVA-patiënten die 
niet meer op dagbehandeling komen. 

- Zicht krijgen of CVA-patiënten nood hebben aan een nazorgpoli. 
- Zicht krijgen of de naastbetrokkene nood heeft aan een nazorgpoli. 
- De mogelijke invulling van een nazorgpoli bepalen. 

 
Algemeen besluit 
 
Vanuit de resultaten die de enquête en het groepsinterview ons gaven, kunnen we 
besluiten dat thuiswonende CVA-patiënten verschillende problemen ervaren, voornamelijk 
op gebied van lichamelijke verzorging, huishoudelijke taken, mobiliteit en sociale 
contacten. 
 
Bij de lichamelijke verzorging vormen het nemen van een bad of douche en het aan- en 
uitkleden de grootste problemen. Op vlak van huishoudelijke taken vormen de zorg voor 
de kledij, onderhoud huis/tuin, maaltijdbereiding en opruiming en boodschappen doen de 
grootste problemen. Over het algemeen voeren de CVA-patiënten geen huishoudelijke 
taken meer uit in de thuissituatie. Motorische beperkingen en een slechte infrastructuur 
zijn belangrijke oorzaken van deze ervaren problemen. We merken op dat er een 
verminderde motivatie/initiatiefname is vanwege de CVA-patiënt en dat de 
naastbetrokkenen snel taken zullen overnemen als de CVA-patiënt niet direct tot resultaat 
komt. Zo worden, spijtig genoeg, de mogelijkheden van de patiënt niet benut. 
De mobiliteit wordt gekarakteriseerd door problemen bij buitenshuize verplaatsingen, het 
nemen van het openbaar vervoer en autorijden. Het openbaar vervoer is te omslachtig 
voor rolstoelgebruikers. Autorijden is door neuropsychologische functiestoornissen moeilijk 
om uit te voeren. Verplaatsingen buiten blijken door de slechte infrastructuur belemmerd 
te zijn. De verminderde mobiliteit is de belangrijkste reden waardoor CVA-patiënten en 
hun omgeving niet meer optimaal kunnen deelnemen aan het sociaal-maatschappelijke 
leven.  
Er is een duidelijke tendens dat zowel de CVA-patiënt als zijn naastbetrokkenen minder 
sociale contacten hebben. Ze kunnen ook minder deelnemen aan sociale activiteiten in de 
periode na het CVA. De maatschappelijke visie van buitenstaanders op mensen met een 
handicap speelt hierin ook een belangrijke rol. Mensen met een handicap zijn nog steeds 
niet volledig aanvaard. Dit zorgt ervoor dat zowel patiënt als naastbetrokkene zich niet 
mengen in het maatschappelijke leven. 
 
CVA-patiënten die nog wel op dagbehandeling komen ervaren doorgaans minder 
problemen dan CVA-patiënten die niet meer op dagbehandeling komen. Desondanks 
ontvangt de laatste groep toch het meeste zorg aan huis. 
 
Voor de gebieden lichamelijke verzorging, huishoudelijke taken en mobiliteit wordt het 
meeste hulp ingeroepen. Over het algemeen wordt er toch significant weinig hulp 
ingeroepen. Toch is er duidelijk meer hulp gewenst door de patiënt en zijn omgeving. Maar 
deze dus wordt slechts in mindere mate ingeroepen. Er bleek in de eerste plaats een 
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moreel dilemma te zijn, waarbij de deelnemers zich afvragen of men steeds op dezelfde 
mensen kan terugvallen voor hulp. Vervolgens spelen de afstand, kostprijs, het zelf willen 
voorzien van hulp, de sociale context en het al dan niet willen van hulp door de patiënt een 
belangrijke rol. Men wil hulp, maar toch roept men deze niet in. De omgeving en CVA-
patiënt berusten in hun lot. 
Uit de enquête bleek dat mensen die nog op dagbehandeling komen meer gebruik zouden 
maken van verdere ondersteuning vanuit het revalidatiecentrum, dan mensen die niet 
meer op dagbehandeling komen. 
 
We stelden vast dat een kleine meerderheid van de partner/naastbetrokkenen van CVA-
patiënten overbelast zijn. De belasting op relationeel gebied en qua praktische 
beperkingen wordt hardnekkig ervaren. De partners/naastbetrokkenen van CVA-patiënten 
die niet meer op dagbehandeling komen, ervaren meer belasting dan 
partners/naastbetrokkenen van CVA-patiënten die nog op dagbehandeling komen. 
 
Zowel de CVA-patiënt als zijn partner/naastbetrokkene zouden baat hebben bij verdere 
ondersteuning in de vorm van een nazorgpoli. In welke vorm deze juist gaat gegoten 
worden, staat nog niet vast. Er zijn enkele voorstellen geformuleerd die hopelijk in de 
korte toekomst realiteit kunnen worden, maar waarvan de concrete inhoud nog uitgewerkt 
moet worden. 
 
De ergotherapeut kan misschien wel een spilfiguur worden binnen het aanbieden van 
nazorg. De CVA-patiënten en hun omgeving komen naar voor met praktische problemen 
die moeten aangepakt worden. Als we kijken naar het multidisciplinaire team, is er een 
grote diversiteit aan kennis. Op gebied van de analyse en aanpak van praktische en 
functionele problemen in de thuissituatie, kan ik toch wel zeggen dat wij als 
ergotherapeuten hier omwille van onze opleiding en de nauwe band met de functionele 
therapie, zeer geschikt zijn om een rol te spelen in het bieden van nazorg. 
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Bijlage 1: Vragenlijst onderzoek 
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De vragenlijst hieronder heeft betrekking tot de behoeften en noden van uw naaste / partner 
die een beroerte achter de rug heeft. 
 

A. Deze vragen hieronder hebben betrekking tot de lichamelijke verzorging 
van uw ‘naaste’. 

 
1. Duid aan waar hij / zij problemen ondervindt bij zijn / haar lichamelijke verzorging. 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 Bad / douche nemen      
 Persoonlijke hygiëne  
 Aan – en uitkleden      
 Toiletbezoek 
 Eten 
 Niet van toepassing (ga naar B. )     

 
2. Komt een professionele hulpverlener aan huis om verdere zorgverlening te bieden aan 

hem / haar met betrekking tot zijn / haar lichamelijke verzorging? 
  

 Ja 
 Nee 

 
3. Vindt hij / zij de hoeveelheid hulp die hij / zij krijgt van de zorgverlener aan huis 

voldoende voor zijn / haar lichamelijke verzorging? 
 

 Ja 
 Nee 

 
4. Is hij / zij tevreden over de ontvangen zorg die hij / zij krijgt van de zorgverleners aan 

huis met betrekking tot zijn / haar lichamelijke verzorging? 
 

 Ja 
 Nee 

 
5. Zou hij / zij het goed vinden mocht hij / zij nu, na het ontslag uit het revalidatiecentrum, 

beroep kunnen doen op professionele hulp in het revalidatiecentrum met betrekking 
tot zijn / haar lichamelijke verzorging? 

 
 Ja 
 Nee 
 Het is reeds van toepassing 
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B. De vragen hieronder hebben betrekking tot de huishoudelijke taken van 
uw ‘naaste’. 

 
1. Duid aan waar hij / zij problemen ondervindt bij zijn / haar huishoudelijke taken. 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 Zorg voor kledij  
 Schoonmaken / onderhoud van huis en / of tuin 
 Maaltijdbereiding en opruiming 
 Boodschappen doen 
 Telefoneren 
 Niet van toepassing (ga naar C.)    

 
2. Komt een professionele zorgverlener aan huis om verdere hulpverlening te bieden aan 

hem / haar met betrekking tot zijn / haar huishoudelijke taken? 
 

 Ja 
 Nee 

 
3. Vindt hij / zij de hoeveelheid hulp die hij / zij krijgt van de zorgverlener aan huis 

voldoende voor zijn / haar huishoudelijke taken? 
 

 Ja 
 Nee 

 
4. Is hij / zij tevreden over de ontvangen zorg die hij / zij krijgt van de zorgverleners aan 

huis met betrekking tot zijn / haar huishoudelijke taken? 
 

 Ja 
 Nee 

 
5. Zou hij / zij het goed vinden mocht hij / zij nu, na het ontslag uit het revalidatiecentrum, 

beroep kunnen doen op professionele hulp in het revalidatiecentrum met betrekking 
tot zijn / haar huishoudelijke taken? 

 
 Ja 
 Nee 
 Het is reeds van toepassing 
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C. De vragen hieronder hebben betrekking tot de mobiliteit van uw ‘naaste’. 
 

1. Duid aan waar hij / zij problemen ondervindt bij zijn / haar mobiliteit. (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

 
 Verplaatsing binnenshuis  
 Verplaatsing buitenshuis 
 Nemen van het openbaar vervoer 
 Autorijden 
 Niet van toepassing (ga naar D.)  

 
2. Komt een professionele zorgverlener aan huis om verdere hulpverlening te bieden aan 

hem / haar met betrekking tot zijn / haar mobiliteit? 
 

 Ja 
 Nee 

 
3. Vindt hij / zij de hoeveelheid hulp die hij / zij krijgt van de zorgverlener aan huis 

voldoende voor zijn / haar mobiliteit? 
 

 Ja 
 Nee 

 
4. Is hij / zij tevreden over de ontvangen zorg die hij / zij krijgt van de zorgverleners aan 

huis met betrekking tot zijn / haar mobiliteit? 
 

 Ja 
 Nee 

 
5. Zou hij /zij  het goed vinden mocht hij / zij nu, na het ontslag uit het revalidatiecentrum, 

beroep kunnen doen op professionele hulp in het revalidatiecentrum met betrekking 
tot zijn / haar mobiliteit? 

 
 Ja 
 Nee 
 Het is reeds van toepassing 

 

 



  126 

D. De vragen hieronder hebben betrekking tot de hobby ‘s, vrije tijd en 
ontspanning van uw ‘naaste’. 

 
1. Duid aan waar hij / zij problemen ondervindt bij zijn / haar hobby ‘s, vrije tijd en 

ontspanning. (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 Binnenshuis  
 Buitenshuis 
 Niet van toepassing (ga naar E.)     

 
2. Komt een professionele zorgverlener aan huis om verdere hulpverlening te bieden aan 

hem / haar met betrekking tot zijn / haar hobby ‘s, vrije tijd en ontspanning? 
 

 Ja 
 Nee 

 
3. Vindt hij / zij de hoeveelheid hulp die hij /zij krijgt van de zorgverlener aan huis 

voldoende voor zijn / haar hobby ‘s, vrije tijd en ontspanning? 
 

 Ja 
 Nee 

 
4. Is hij / zij tevreden over de ontvangen zorg die hij / zij krijgt van de zorgverleners aan 

huis met betrekking tot zijn / haar hobby ‘s, vrije tijd en ontspanning? 
 

 Ja 
 Nee 

 
5. Zou hij /zij het goed vinden mocht hij / zij nu, na het ontslag uit het revalidatiecentrum, 

beroep kunnen doen op professionele hulp in het revalidatiecentrum met betrekking 
tot zijn / haar hobby ‘s, vrije tijd en ontspanning? 

 
 Ja 
 Nee 
 Het is reeds van toepassing 
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E. De vragen hieronder hebben betrekking tot de contacten van uw ‘naaste’ 
ten opzichte van u en/of andere mensen. 

      
1. Duid aan waar hij / zij problemen ondervindt met zijn / haar contacten ten opzichte van 

u en/of andere mensen. (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 Intimiteit / seksualiteit       
 Verminderde contacten met vrienden    
 Nieuwe contacten leggen  
 Niet van toepassing (ga naar F.) 

 
2. Komt een professionele zorgverlener aan huis om verdere hulpverlening te bieden aan 

hem / haar met betrekking tot zijn / haar contacten ten opzichte van u en/of andere 
mensen? 

 
 Ja 
 Nee 

 
3. Vindt hij / zij de hoeveelheid hulp die hij / zij krijgt van de zorgverlener aan huis 

voldoende voor zijn / haar contacten ten opzichte van u en/of andere mensen? 
 

 Ja 
 Nee 

 
4. Is hij / zij tevreden over de ontvangen zorg die hij / zij krijgt van de zorgverleners aan 

huis met betrekking tot zijn / haar contacten ten opzichte van u en/of andere mensen? 
 

 Ja 
 Nee 

 
5. Zou hij / zij het goed vinden mocht hij / zij nu, na het ontslag uit het revalidatiecentrum, 

beroep kunnen doen op professionele hulp in het revalidatiecentrum met betrekking 
tot zijn / haar contacten ten opzichte van u en/of andere mensen? 

 
 Ja 
 Nee 
 Het is reeds van toepassing 
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F. De vragen hieronder hebben betrekking tot het uitoefenen van zijn / haar 
beroep of eventuele opleiding. 

 
1. Duid aan waar hij / zij problemen ondervindt bij het uitoefenen van zijn / haar beroep 

of eventuele opleiding. (meerdere antwoorden  mogelijk) 
 

 Uitoefenen van functie    
 Contact met collega ∋s 
 Keuze van cursus / opleiding 
 Volgen van cursus / opleiding    
 Andere: ______________________________________ 
 Niet van toepassing (ga naar G.) 

 
2. Komt een professionele zorgverlener aan huis om verdere hulpverlening te bieden aan 

hem / haar met betrekking tot het uitoefenen van zijn / haar beroep of eventuele 
opleiding? 

 
 Ja 
 Nee 

 
3. Vindt hij / zij de hoeveelheid hulp die hij / zij krijgt van de zorgverlener aan huis 

voldoende voor zijn / haar beroepsuitoefening of eventuele opleiding? 
 

 Ja 
 Nee 

 
4. Is hij /zij tevreden over de ontvangen zorg die hij / zij krijgt van de zorgverleners aan 

huis met betrekking tot zijn / haar beroepsuitoefening of eventuele opleiding? 
 

 Ja 
 Nee 

 
5. Zou hij / zij het goed vinden mocht hij / zij nu, na het ontslag uit het revalidatiecentrum, 

beroep kunnen doen op professionele hulp in het revalidatiecentrum met betrekking 
tot zijn / haar beroepsuitoefening of eventuele opleiding? 

 
 Ja 
 Nee 
 Het is reeds van toepassing 
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G. De vragen hieronder hebben betrekking tot de administratieve taken van 
uw ‘naaste’. 

 
1. Duid aan waar hij / zij problemen heeft bij het uitvoeren van administratieve taken. 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 Geldbeheer   
 Papierwerk  
 Niet van toepassing (ga naar H.) 

 
2. Komt een professionele zorgverlener aan huis om verdere hulpverlening te bieden aan 

hem / haar met betrekking tot zijn / haar administratieve taken? 
 

 Ja 
 Nee 

 
3. Vindt hij / zij de hoeveelheid hulp die hij / zij krijgt van de zorgverlener aan huis 

voldoende voor zijn / haar administratieve taken? 
 

 Ja 
 Nee 

 
4. Is hij / zij tevreden over de ontvangen zorg die hij / zij krijgt van de zorgverleners aan 

huis met betrekking tot zijn / haar administratieve taken? 
 

 Ja 
 Nee 

 
5. Zou hij / zij het goed vinden mocht hij / zij nu, na het ontslag uit het revalidatiecentrum, 

beroep kunnen doen op professionele hulp in het revalidatiecentrum met betrekking 
tot zijn / haar administratieve taken? 

 
 Ja 
 Nee 
 Het is reeds van toepassing 

 
  

H. De vraag hieronder heeft betrekking tot de belangrijkste problemen die uw 
‘naaste’ ondervindt. 

 
Kunt u aangeven wat voor hem / haar de drie belangrijkste problemen zijn? 
 
1______________________________________________________________________
2______________________________________________________________________ 
3______________________________________________________________________ 
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I. De vragen hieronder beperken zich tot een aantal persoonlijke gegevens 
van uw naaste. Deze worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. 

 
1. Wat is zijn / haar geboortedatum? 

_____________________________________________ 
 

2. Wat is het geslacht? 
 

 Man   
 Vrouw   

 
3. Wat is zijn / haar burgerlijke stand? 
 

 Alleenstaand    
 Samenwonend    
 Gehuwd    
 Gescheiden    
 Weduwe / weduwnaar  

 
4. Wanneer heeft hij / zij de beroerte gehad? 

________________________________________________ 
 

5. Komt hij / zij nog steeds op dagbehandeling in het revalidatiecentrum? 
 

 Ja 
 Nee 

 
6. Wat is zijn / haar professionele situatie? 
 

 Momenteel geniet hij van een ziekte-uitkering 
 Momenteel geniet hij van een invaliditeitsuitkering 
 Voltijds werkzaam    
 Deeltijds werkzaam: dit is een gevolg van zijn / haar beroerte  
 Deeltijds werkzaam: dit was voor zijn / haar beroerte ook zo 
 Werkloos / werkzoekend   
 Gepensioneerd    
 Huisman / huisvrouw    
 Student     
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Bijlage 2: Uitnodigingsbrief groepsinterview 
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REVALIDATIECENTRUM HOF TER SCHELDE 
      i.s.m. 

KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN 
 

 

10 januari 2006 

Geachte, 

 

U bent partner van iemand met een hersenletsel (beroerte of CVA).  U heeft wellicht ervaren dat er, na 

verloop van tijd, na het ontslag uit het ziekenhuis of het revalidatiecentrum, een situatie ontstaat waarin 

veel is veranderd in vergelijking met de periode voor het hersenletsel.  Toch probeert u om samen met 

uw partner de draad van het dagelijks leven zo goed mogelijk op te pakken.   

Op grond van reeds eerder uitgevoerd onderzoek weten we dat veel mensen in de thuissituatie 

problemen ondervinden in vergelijking met de periode voor het hersenletsel.  Dit weten we dankzij uw 

antwoorden op de vragenlijst die een tijdje geleden aan u werd opgestuurd, waarvoor onze dank. 

Om hier nog een beter zicht op te krijgen willen we u vragen om uw ervaringen hieromtrent 

eens met ons en enkele andere partners van mensen met een CVA te bespreken.  Hiervoor nodigen we u 

uit op zaterdag 28 januari 2006 van 14.00u tot 16.00u in de raadszaal van het Revalidatiecentrum Hof 

ter Schelde (gelegen op de eerste verdieping). 

 

Om te weten of u hierop kan aanwezig zijn zullen wij u binnenkort even telefonisch contacteren.  U 

bewijst ons hiermee een grote dienst en tevens helpt u ons in de uitbouw van een goede nazorg-poli voor 

mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. 

 

Hartelijk dank bij voorbaat. 

 
 

Prof. dr. Christophe Lafosse  Mevr. Cynthia Lambrechts Mevr. Nancy De Gendt 
Klinisch Neuropsycholoog  Ergotherapeute  Ergotherapeute 
Revalidatiecentrum Hof ter Schelde R.C. Hof ter Schelde  R.C. Hof ter Schelde 
Katholieke Universiteit Leuven tel. 03-210 60 21  tel. 03-210 60 21 
tel. 03-210 60 32  
 
 
Dhr. Lode Bosmans   Mevr. Antje Vanzeir   
Student Ergotherapie   Docent Ergotherapie 
Katholieke Hogeschool Kempen  Katholieke Hogeschool Kempen 
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