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De kwaliteit van de 
zorg na een CVA/TIA

uw deelname aan de kwaliteitsregistratie



Wat is een CVA?

  CVA is de afkorting voor Cerebro Vasculair Accident. Een CVA kan een hersen
infarct of hersenbloeding zijn en wordt ook wel een beroerte genoemd. 

   Een TIA is een licht, kortdurend herseninfarct waarbij de afsluiting weer 
verdwijnt, en kan een voorbode zijn voor een CVA. TIA staat voor Transient 
Ischemic Attack.

Onderzoek en behandeling

  Bij binnenkomst in het ziekenhuis krijgt u eerst allerlei onderzoeken. Deze 
onderzoeken moeten duidelijk maken of u een herseninfarct of een hersen
bloeding heeft en op welke plek in de hersenen zich dit voordoet.

  Vervolgens gaat de neuroloog na hoe ernstig het CVA is en wordt zo snel 
mogelijk gestart met de behandeling.  
Na een CVA zijn er verschillende behandelingen mogelijk. Een behandeling 
kan kort duren, maar het is ook mogelijk dat u gedurende langere tijd hulp 
van zorgverleners en anderen nodig heeft. 
Het herstel na een CVA kan lang doorgaan. Tijdens het herstel veranderen uw 
klachten, functioneren of wensen. Het is nodig om de behandeling daarop aan 
te passen. In de maanden na een CVA wordt u daarom regelmatig onderzocht.

Kwaliteitsregistratie CVA

  Om de kwaliteit van de CVAzorg in de toekomst te verbeteren is nader onder
zoek nodig naar hoe patiënten thans worden behandeld en onderzocht. Hier
voor worden van alle CVApatiënten in Nederland gegevens strikt ver trouwe
lijk vastgelegd in een kwaliteitsregistratie. De gegevens van uw behandeling, 
zowel in het ziekenhuis als in eventuele vervolginstellingen worden in de 
registratie opgenomen, tenzij u bij uw zorgverlener aangeeft hier bezwaar te
gen te hebben. Gedurende een jaar wordt bijgehouden welke behandelingen 
u krijgt en hoe het met u gaat. Of u al dan niet deelneemt, heeft geen invloed 
op uw behandeling. 

De kwaliteitsregistratie CVA is een initiatief van het Kennisnetwerk CVA 
Nederland en is ondergebracht bij het Dutch Institute for Clinical Auditing 
(DICA). 

Hoe zit het met mijn privacy?

  De kwaliteitsregistratie voldoet aan de voorgeschreven privacywet en 
regel geving en beschikt over de noodzakelijke veiligheidscertificaten. In de 
kwaliteits registratie staan alleen gegevens over uw behandeling vermeld 
en NIET uw naam en/of persoonsgegevens. De gegevens in de kwaliteits
registratie worden versleuteld opgeslagen. 

  De kwaliteitsregistratie is volgens de laatste technische inzichten op het ge
bied van privacybescherming ingericht. Onbevoegden kunnen geen toegang 
tot uw gegevens krijgen. Wie wel bevoegd zijn, is strikt geregeld via technische 
en juridische procedurele maatregelen. Bij de kwaliteitsregistratie is een 
reglement opgesteld. In dit document is opgenomen wie er toegang heeft 
tot de versleutelde  gegevens uit de registratie. In al deze gevallen geldt dat 
uitsluitend volstrekt  anoniem over de uitkomsten van de kwaliteitsregistratie 
wordt gerapporteerd.

  De verantwoordelijken voor de gegevensverwerking zijn uw zorgverlener 
en DICA.

Wat zijn de gevolgen voor mijn behandeling?

  Het verzamelen van gegevens voor de registratie heeft geen invloed op het 
verloop van uw behandeling.

  Heeft u nog vragen, of wilt u meer informatie over de kwaliteitsregistratie 
CVA, neem dan contact op met uw zorgverlener.

  Voor meer informatie over uw behandeling, kunt u aan uw zorgverlener 
vragen om de brochure ‘Goede zorg na een CVA/TIA’, of deze opvragen via 
info@kennisnetwerkcva.nl.


