Persbericht
Westland, 6 mei 2013

Aandacht voor de gevolgen van een beroerte
De tweede dinsdag in mei is uitgeroepen tot Europese dag van de beroerte. Veel
Europese landen organiseren dan activiteiten om aandacht te vragen voor preventie
van een beroerte. In de regio DWO (Delft, Westland, Oostland) vormen de
zorgorganisaties Reinier de Graaf Gasthuis, Pieter van Foreest, Sophia Revalidatie en
Careyn samen de CVA-keten waarin ze nauw samenwerken om de zorg rondom CVApatiënten en hun naasten zo goed mogelijk te organiseren. Op 14 mei organiseren deze
organisaties samen een symposium.
Diezelfde dag houden de wijkverpleegkundigen van Careyn in hun eigen dorp een speciaal
spreekuur. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen met vragen, om bloeddruk te laten
meten, de BMI te laten berekenen en voorlichtingsmateriaal mee te nemen.
Het spreekuur is in het kantoor van Careyn in:
Den Hoorn, Koningin Julianaplein 5 van 13:00-14:00 uur.
Delft, Acacialaan 2, 13:00 tot 14:00 uur
Delft, Kristalweg 107, Delft, 11:00 tot 12:00 uur (is tevens regulier spreekuur)
Delft, Pootstraat 174, 13:00 tot 14:00 uur (is tevens regulier spreekuur)
Hoek van Holland, Johan Mauritsstraat 32, 14:00 tot 15:00 uur
En op vrijdag 17 mei in Monster, Schubert 2 van 13:30 - 14:30 uur
Op www.careyn.nl/agenda worden eventuele aanvullende spreekuren gepubliceerd.
Jaarlijks worden in Nederland 49.000 mensen getroffen door een CVA. Dat betekent 135
mensen per dag. Een CVA kan blijvende handicaps tot gevolg hebben. Door vroegtijdig de
risicofactoren te herkennen en te behandelen kan een groot deel van de CVA's voorkomen
worden.
Meer informatie
Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en
het welzijn van onze klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het nodig is, staan
onze vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om hulp en ondersteuning te bieden.
Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners.
Persoonlijk en altijd dichtbij, want samen werkt het beter.
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