
     Hulp bij het vinden 
  van een nieuwe balans 

    CVA inloop

Bel met 010 - 266 57 57



Wat kunt u verwachten?
Een CVA inloop is bedoeld om u uitleg te geven 
over de gevolgen van een CVA voor het dagelijks 
functioneren op het gebied van onder andere de 
motoriek, emotie en cognitie (denken). Daarnaast 
ontmoet u lotgenoten en kunt u vragen stellen 
met betrekking tot de gestelde diagnose. En 
natuurlijk staan koffie en thee voor u klaar!

Door wie wordt de CVA inloop geleid?
De CVA inloop wordt geleid door een CVA 
verpleegkundige. Daarnaast zal er altijd een 
behandelaar aanwezig zijn, afwisselend wat betreft 
discipline. Dit kan zijn:
• Maatschappelijk werkende
• Fysiotherapeut
• Logopededist
• Ergotherapeut
• Psycholoog

Meer informatie?
Telefoon: 010 - 266 57 57
E-mail: rijckehove@zellingen.nl  
Website: www.zellingen.nl

Wanneer en waar?
U bent van harte welkom op:
• Elke eerste dinsdagavond van de maand 
 Tijd: 19.00 - 20.00 uur
 Locatie: MDO ruimte (3e verdieping)
• Elke derde woensdagmiddag van de maand
 Tijd: 15.00 - 16.00 uur
 Locatie: Verjaardagskamer (1e verdieping)

 Wie neemt u mee?
 Wij vinden het fijn om te weten als u iemand 
 meeneemt. U kunt ons dit laten weten door 
 deze strook in te vullen en ee te geven aan een 
 zorgmedewerker. Onze dank!

 Naam cliënt:

 
 Afdeling:

 

	 	Naaste(n) en/of mantelzorger(s) kom(t)en mee
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Heeft u een CVA doorgemaakt, persoonlijk of als direct betrokkene, dan verandert er veel en het vinden 
van een nieuwe balans kan dan een uitdaging zijn. Daarom organiseren we voor u - cliënt, naaste en/of 
mantelzorger - twee keer per maand een vrij toegankelijke CVA inloop op onze locatie Rijckehove.



Wij zijn er...
Als het leven verandert en er zorg en ondersteuning nodig is, 

zijn wij er ook op de moeilijke momenten. 
Wij willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt 

aan het blijven ervaren van geluksmomenten.

De Zellingen
Postbus 36, 2900 AA Capelle aan den IJssel
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