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IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK

• Telefonische consultaties als aanvulling bij patiënten die 

gestimuleerd moeten worden tot een gezonde 

levensstijl (waaronder voldoende beweging, 

hersenvriendelijke voeding en regelmatige controle bij 

huisarts).

• Telefonische consultaties als alternatief wanneer het face-

to-face niet mogelijk is.
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METHODOLOGIE

Monocentrische RCT (pretest-posttest design)

• Populatie: patiënten opgenomen op Stroke Unit (UZ Gent) met

differentiaal diagnose CVA of TIA

• Periode: oktober 2020 tem januari 2021

• Tijdens opname:

• Pretest uitgevoerd met 4 vragenlijsten

• In kaart brengen van risicofactoren

• Interventie: telefonisch consult door verpleegkundig specialist

Neurologie op week 1, week 3 en week 6 na ontslag

• Na opname:

• Posttest uitgevoerd 12 weken na ontslag met 4 vragenlijsten

• In kaart brengen van risicofactoren

CONCLUSIE

Dankzij telefonische consultaties ervaren patiënten een lagere

negatieve impact van de beroerte op het leven, doen ze meer aan

lichamelijke activiteit en hebben ze een lager lichaamsgewicht.

DOELSTELLING

Het bepalen van het effect van een telefonisch verpleegkundig consult bij

patiënten met een CVA of TIA op:

• Eigen-effectiviteit

• Zelfmanagementniveau

• Kwaliteit van leven

• Medicamenteuze therapietrouw

• Aantal heropnames

• Aantal recidieven

• Risicofactoren

TELEFONISCHE CONSULTEN

Een vooraf opgestelde leidraad werd gevolgd waarbij volgende

aspecten besproken werden:

• Informatienoden

• Medicatie

• Thuis- en werksituatie

• Sociale omgeving

• Rook- en alcoholgedrag

• Voeding- en slaapgewoonten

• Pijn

• Stemming

• Veranderingen sinds de beroerte

PROBLEEMSTELLING

CVA is wereldwijd de 2de grootste oorzaak van sterfte, en een belangrijke

oorzaak van morbiditeit.

De incidentie bedroeg in 2012 52 gevallen per dag en in 2017 werd in

België 7.5% van de mortaliteit veroorzaakt door een CVA.

Omwille van de voordelen wordt zelfmanagementondersteuning (ZMO)

na het krijgen van een CVA aanbevolen. Met de opmars van telefonische

consultaties is er een stijgende tendens van het telefonisch verlenen van

ZMO.
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