
CP- Netwerkdag
16 november 2022

Samenwerking eerste- & tweede lijn

Save the date!

Jij bent welkom op de CP- Netwerkdag
Ben jij ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut, psycholoog of maatschappelijk werkende in de eerste lijn? Dan 
willen we jou graag uitnodigen op onze CP- Netwerkdag.
Is jouw organisatie deelnemer van CP- Net en ben jij manager of richt jij je op een andere manier op de 
samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Dan hopen we ook jou te ontmoeten.
Natuurlijk zijn ook de knowledge brokers van CP- Net aanwezig. Ruim 60 logopedisten, fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten en maatschappelijk werkers vanuit revalidatiecentra en ziekenhuizen.

Zorg deskundig en dichtbij 
Kinderen en volwassenen hebben de wens dat zorg deskundig en dichtbij is. Veelgehoorde geluiden in de 
achterban van CP Nederland zijn: “Wie weet waar ik in de buurt een zorgverlener vind die kennis heeft over CP?”
Je eigen zorg kunnen regelen, dat afstemmen op je eigen dagelijks leven en daarbij de regie in handen kunnen 
nemen. Dát is belangrijk voor de kwaliteit van leven van mensen met CP.

Stappen zetten naar een sterkere samenwerking
Begin 2022 zijn CP- Net & CP Nederland gestart met een project gericht op het versterken van de samenwerking 
tussen de  revalidatiecentra (of revalidatieafdeling van een ziekenhuis) en de eerste lijn. Zodat mensen met CP hun 
zorg vanuit de eerste lijn kunnen ontvangen als dat kan en vanuit de tweede lijn als dat nodig is.
Met de ‘eerste lijn’ bedoelen we ‘zorg dichtbij huis’ zoals (gespecialiseerde) fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, 
psychologie en maatschappelijk werk.

Tijdens deze netwerkdag willen we de resultaten van dit project met je delen. En willen we vooral in gesprek om 
elkaar te leren kennen en om samen stappen te zetten in samenwerking. De basis voor zorg op de juiste plek!

Praktische zaken
Datum:       woensdag 16 november 2022
Tijdstip:      10.00 - 16.15 uur
Locatie:      centraal in NL (omgeving Utrecht)
Kosten:      collega's eerste lijn:                                      gratis
              knowledge brokers:                                      gratis
              introducees deelnemers (managers, therapeuten,, etc):      € 25,-
Aanmelden:   Klik hier
              Meld je voor 26 oktober aan!

Wil je meer weten over CP- Net? Kijk op https://www.cp- net.nl/
Meer weten over deze CP- Netwerkdag? Vraag de knowledge broker van je organisatie of de organisatie in jouw 
regio. Of stuur een e- mail naar info@cp- net.nl.

https://cp-net.nl/zorgprofessionals/huidige-deelnemers/
https://cp-net.nl/save-the-date-16-november-cp-netwerkdag-samenwerking-eerste-tweede-lijn-bij-cp/
https://www.cp-net.nl/


CP- Netwerkdag
Samenwerking eerste- & tweede lijn

16 november 2022 - voorlopig programma

Plenaire terugkoppeling en afronding15.45 - 16.15

Netwerkactiviteit in subgroepen14.45 - 15.45

14.30-14.45

Netwerkactiviteit: speeddaten13.15 - 14.00

Project Versterking samenwerking revalidatiecentrum en eerstelijn in de zorg voor 
mensen met CP - Stella Verschure, Carola Gerrits, Franciska van der Laan, Marieke de Kort, 
Marieke van Driel, Ilse Raats (projectgroep)
Het projectteam presenteert de doelstelling, opzet en uitvoering van het project. De eerste 
eindproducten worden gepresenteerd. 

Lunch & netwerken12.15 - 13.15

11.30 - 12.15

Korte pauze11.15-11.30

10.45 - 11.15

The bigger picture - Manon Bloemen, NVFK & Hogeschool Utrecht
Tijdens deze presentatie richten we ons op het grotere plaatje. Wat vraagt samenwerking tussen 
de eerste- en tweede lijn. Wat levert het op en voor wie levert het wat op? Waar liggen de kansen 
en risico's?

10.15 - 10.45

Opening  - Anne - Christien de Zwart, directeur CP- Net10.00 - 10.15

Inloop & inschrijving9.30 - 10.00

Succesvolle samenwerking in de praktijk - Revant
Vanuit Revant vertellen een ouder, de eerste lijns behandelaar, de knowledge broker en een 
manager over hun ervaringen ten aanzien van samenwerking. Zij laten zien hoe ze de 
samenwerking hebben georganiseerd, wat er goed gaat en waar de uitdagingen liggen. 

Lessons learned vanuit de palliatieve zorg -  Jolanda Roelands
Voorbeeld vanuit netwerk palliatieve zorg. Een ander perspectief maar met vergelijkbare 
uitdagingen. Hoe is de samenwerking daar gerealiseerd? Hoe leg je contact, hoe bouw je relaties 
op en hoe creëer je onderling vertrouwen?

14.00 - 14.30

Korte pauze

Save the date!


