leven met
vermoeidheid
omgaan met de gevolgen van een beroerte

C VA
Cerebro Vasculair Accident is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de
hersenen. In het dagelijks taalgebruik heet een CVA een beroerte, een hersenbloeding of
een herseninfarct. In deze folder wordt de term beroerte gebruikt.
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Verder’ komt op voor de belangen
van mensen die zelf of in hun directe
omgeving te maken hebben gehad
met een beroerte.
Activiteiten van de vereniging, zowel
landelijk als regionaal:
het verstrekken van informatie over
de zichtbare en onzichtbare gevolgen
van een beroerte
het ondersteunen van personen die een
beroerte hebben gehad en de mensen in
hun naaste omgeving
het bevorderen van lotgenotencontact,
ook digitaal via forum op de website
het opzetten en begeleiden van
CVA-bewegings- en sportgroepen.
Deze folder is gerealiseerd met
medewerking van het Kenniscentrum
Revalidatiegeneeskunde Utrecht van
het Helmholtz Instituut in Utrecht

meer
informatie

en het iRv in Hoensbroek.

De Nederlandse CVA-vereniging

revalidatiecentrum De Hoogstraat,

Samen Verder
Postbus 132, 3720 AC Bilthoven
Telefoon (030) 659 46 50
Telefax (030) 656 36 77
info.samenverder@shhv.nl
www.cva-vereniging.nl
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