CP-Net nodigt u van harte uit voor haar lustrumcongres op 5 juni
2019.

5 juni 2019

Tijdens het lustrumcongres wordt aan de hand van vijf thema’s de
recente ontwikkelingen in de zorg voor mensen met Cerebrale
Parese toegelicht.
1.
2.
3.
4.
5.

Lustrumcongres
Programma &
Praktische informatie

De kracht van het zorgnetwerk
Volwassen CP-zorg voor volwassenen
Nationale Onderzoeksagenda voor CP
Nederlands CP Register
Gezinsgerichte zorg: haalbare noodzaak?

Vanuit het perspectief van ‘onze driehoek’: mensen met CP,
zorgprofessionals en onderzoekers kijken we naar ontwikkelingen
binnen andere vakgebieden om van daaruit het verband te leggen
naar de zorg voor mensen met CP en daarvan te kunnen leren.
Ook is er op deze dag aandacht voor nieuwe en recente
ontwikkelingen.
Deze dag is bedoeld voor artsen, paramedici en psychosociale
zorgverleners werkzaam in de zorg voor mensen met CP. Ook
zorgmanagers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden zijn
van harte welkom.
CP-Net is een netwerk waar zorgverleners, onderzoekers en
mensen met CP of hun ouders elkaar ontmoeten en
samenwerken. De ambitie van CP-Net is dat alle mensen met een
CP-zorgvraag de beste zorg krijgen, op basis van actuele
wetenschappelijke inzichten. CP-Net werkt met de
knowledgebrokermethode, waarbij een initiatiefrijke behandelaar
als kennismakelaar optreedt. Hiermee is alle deskundigheid op het
gebied van CP in CP-Net verenigd.

09.30 – 10.00

Ontvangst & inschrijving, stands bezoeken

10.00 – 10.20

Opening
Jules Becher & Laura van Steenveldt, CP-Net

10.20 – 10.50

Nieuw perspectief: Stamceltherapie

Datum
Locatie
Aanvang
Einde
Accreditatie

Woensdag 5 juni 2019
NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
10.00 uur, deuren open vanaf 9.30 uur
16.30 uur, daarna informele borrel
Wordt aangevraagd bij de VRA, KNGF en ADAP (EN,NVLF)

Nienke Wagenaar, arts-onderzoeker, UMC Utrecht

10.50 – 11.30

Volwassenen CP-zorg voor volwassenen
Jiska Stad-Ogier, ervaringsdeskundige &
Wilma van der Slot, revalidatiearts-onderzoeker, Rijndam

11.30 - 12.00

Nationale Onderzoeksagenda voor CP
Maaike de Kleijn, projectleider, CP-Net &
Bart van der Dussen, ervaringsdeskundige

12.00 – 13.00

Lunch, stands bezoeken

13.00 – 13.40

De kracht van het zorgnetwerk
André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland &
Margriet van der Werf, revalidatiearts, Rotterdam Stroke Service

13.40 – 14.20

Nederlands CP Register

Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor het congres via www.cp-net.nl.
Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Mensen met CP/ouders
Knowledge Brokers CP-Net
Artsen en medisch specialisten
(Zorg)professionals en overige
geïnteresseerden

€ 42,50
gratis
€ 160,€ 95,-

Stands
Als deelnemer heeft u de mogelijkheid om de stands van een
aantal exposanten te bezoeken.

Janneke Hazelhoff, projectmanager, Amsterdam UMC &
Lucia Bekker, ervaringsdeskundige

14.20 – 14.50

Pauze en stands bezoeken

14.50 – 16.15

Gezinsgerichte zorg
Unpacking Authentic Family Partnership in Healthcare
Design: Leading theories, practices and examples
Dolly Menna-Dack, Family Leadership Program, Holland
Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, Toronto, Canada

16.15 – 16.30

Plenaire afronding

16:30

Borrel, exposanten bezoeken

Contact
Voor al uw vragen kunt u terecht bij
www.cp-net.nl
info@cp-net.nl
06-15869525 (wo 9.00-17.00)
Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van:

