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• aanleiding zorgpad
• cognitieve problemen
• zorgpad revalidatie na reanimatie
• zelf doen....
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Aanleiding

Patiënten Hartrevalidatie 
• vielen uit
• niet gemotiveerd
• lastige groep

Patiënten Cognitieve 
Revalidatie

• vastgelopen thuis
• onbekende cardiale 

belastbaarheid
• hartstilstand = eng
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want wat blijkt....

• meerderheid patiënten neurologisch goed
• helft toch klachten t.a.v. cognitie, emoties en 

vermoeidheid
• partner/mantelzorger overbelast, 

emotioneel en angstig
• problemen niet goed herkend door 

hulpverlener en patiënt 
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Goede uitkomst

en toch problemen???
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Cognitieve problemen

Meest voorkomend:
• aandacht
• geheugen
• executieve functies/doelgericht handelen
• emotie
• vermoeidheid
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Overige problemen

Patient
• angst
• somberheid/depressie

Partner/familie/mantelzorger
• angst
• PTSS
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Gevolgen dagelijks leven

Geheugenstoornissen
• afspraken, instructies, gedragsverandering

Aandachtsstoornis/informatieverwerking
• info missen, te veel informatie, duur gesprek

Overzicht, plannen, flexibiliteit
• uitleg lastig / voorbereiden activiteiten /  

Verminderd ziekte inzicht
• oorzaak gevolg/levenswijze
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Gevolgen dagelijks leven

Partner/familie
• patiënt niet alleen durven laten
• te beschermend
• onbegrip gedrag
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Geïntegreerde zorg ALLE overlevenden na  reanimatie

Optimaal/goed hartrevalidatieprogramma

Eenvoudige screening om cognitieve 
klachten in kaart te brengen 

Voorlichting aan patiënt en familie 

Cognitieve revalidatie indien nodig

dus zorgaanbod aanpassen
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Cognitieve problemen in kaart
brengen voordat revalidatie

begint!!
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rol verpleegkundige

• Cognitie in kaart brengen
• Advies, uitleg patient/partner
• Cardioloog adviseren
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Cognitie dmv screening

• Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
• Cognitive failures Questionnaire (CFQ)
• Informant Questionnaire on Cognitive 

Decline of the Elderly (IQCODE)
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MoCA

Cognitieve test

±10 min. 

range 0-30

≥ 26 normaal
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CFQ

Cognitieve vragenlijst

±5- 10 min. 

5-puntsschaal 

subcategorieën
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IQCODE

vragenlijst partner

cognitie patiënt

±5- 10 min. 

5-puntsschaal 
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Advies/uitleg

Informatie over niet cardiale gevolgen

Support en praktische tips

Stilstaan...en 
doorgaan

(Moulaert, Adelante)



a

Advies cardioloog

• ernstige cognitieve problemen
• lichte cognitieve problemen
• geen cognitieve problemen
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Drie trajecten in RRC

• Cardiaal traject
Alleen problematiek omtrent hart

• Gecombineerd traject: hart- en cognitie

Cardiale problemen door hartstilstand en 

milde cognitieve problemen

• Cognitief traject
Ernstig cognitieve problemen

Reguliere hartrevalidatie niet mogelijk
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Gecombineerd traject

• trainen in kleine groepen (fitness)
• intake revalidatie arts eind hartrevalidatie
• mogelijkheid cognitief revalidatietraject



a

?

Keten (Leiden e.o.)
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Route in ziekenhuis

• SEH
• IC
• Cardiologie
• ???
• Perifeer ziekenhuis
• Ontslag
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Aandachtspunten

• Revalidatiearts inschakelen IC opname
• Alert op (milde) cognitieve problemen
• Overdracht naar afdeling → wijzen op 

cognitieve problemen
• Communicatie patiënt aanpassen
• Voorlichting richting familie
• Patiënten na reanimatie ALTIJD complexe 

hartrevalidatie
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• Adequate doorverwijzing patiënten na reanimatie
• Eenvoudige screening cognitieve klachten
• Screenen emotionele problemen
• Uitleg over cognitieve en emotionele 

gevolgen aan patiënt/partner
• Hulpvraaggerichte cognitieve revalidatie 

op indicatie
• Eén geïntegreerd revalidatieplan
• Steun en voorlichting aan partner/familie
• Nazorg
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Meer informatie

• Werkboek Revalidatie na Reanimatie 
www.rrc.nl/werkboek
Rijnlands Revalidatie Centrum, Leiden
Paulien Goossens (revalidatiearts) phg@rrc.nl
Liesbeth Boyce lww@rrc.nl

• Informatiebrochure ‘Stilstaan…en doorgaan’
Adelante, Hoensbroek

http://www.rrc.nl/werkboek
mailto:phg@rrc.nl
mailto:lww@rrc.nl


a

RRC.nl SophiaRevalidatie.nl

uw aandacht !

Bedankt voorBedankt voor jullie

aandacht

Nog vragen?


