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Voorbereiding CP-Netwerkdag 11 maart 2020
Als je niet aanwezig kunt zijn is afmelden vóór 5 maart 2020 noodzakelijk!

Stuur hiervoor een e-mail naar info@cp-net.nl.

Beste knowledge brokers,

Bij deze nodigen we jullie graag uit voor de netwerkdag van woensdag 11 maart 2020.
We gaan uit van jullie komst. Ben je toch verhinderd? Dan is afmelden voor 5 maart a.s.
noodzakelijk via info@cp-net.nl

Introducés zijn welkom. Inschrijven kan tot 5 maart a.s. via www.cp-net.nl
Er is plek voor maximaal 100 deelnemers: wees er snel bij!

Thema
Extracorporale ShockWave Therapie, ESWT

Voorbereiding
1. Zorg dat je weet welke behandelmethoden voor spasticiteitsbehandeling in

jouw/jullie centrum toegepast en/of voorgeschreven worden bij mensen met CP.
2. Bekijk het actuele KB-Pimp van je centrum. Staat hierin al iets beschreven over

het onderwerp? Zo ja, is dit nog actueel of zijn er aanpassingen nodig?
3. Informeer collega’s over deze dag. Hij staat open voor introducés. Zorg dat ze

zich op tijd aanmelden via www.cp-net.nl

Doelen CP-Netwerkdag 11 maart 2020
De deelnemer heeft kennis over:

- shockwave therapie: wat is het en welke literatuur is erover te vinden?
- de techniek van de apparatuur die gebruikt wordt bij ESWT.
- de verschillende behandelmethoden voor spasticiteit bij CP.
- de opgedane ervaring met ESWT bij de behandeling van kinderen met CP
- ervaringsverhal(en) over ESWT van mensen met CP
- de Evidence Statement ESWT namens de Nederlandse Vereniging voor Revalidatie

Fysiotherapeuten (NVRF)
De deelnemers worden uitgedaagd en gestimuleerd om onderling ervaringen uit te
wisselen en afspraken te maken over de organisatie van de zorg rondom
spasticiteitsbehandeling.

Locatie
LET OP!
Deze CP-Netwerkdag zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Plaza Utrecht CS
Adres: Godebaldkwartier 357, 3511 DT Utrecht. Telefoon 030-2337010
Het is in Hoog Catharijne, vanaf Utrecht Centraal station kan je lopen naar de locatie.

Voor de juiste route verwijzen wij graag naar:
Route naar Meeting Plaza / Filmpje route
Aristo Meeting Plaza is zeer goed met het OV te bereiken. Maar wil je toch met de auto komen en voorafgaand
je parkeerplek voor een laag tarief reserveren? Klik hier.

Z.o.z. voor het programma
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Programma
CP-Netwerkdag 11 maart 2020

Shockwave therapie
(Extracorporale ShockWave Therapie, ESWT)

09.30-10.00 uur Ontvangst en inschrijving

10.00-10.30 uur Opening en mededelingen

10.30-11.00 uur Een overview op shockwave therapie
Jules Becher, Em. Hoogleraar Kinderrevalidatie, Voorzitter CP-Net

11.00-11.30 uur Toelichting op de techniek van ESWT
Geert ter Haar, Rayon manager Fyzzio

11.30-12.00 uur Ervaringsverhaal van Matthijs Hagen en Francis Hage

12.00–13.00 uur Lunch

13.00-13.15 uur Introductie middagprogramma

13.15-13.45 uur Ervaring met het inzetten ESWT bij de huidige behandeling van
kinderen met CP
Irene van der Steen, kinderrevalidatiearts De Hoogstraat Revalidatie,
locatie mytylschool Ariane de Ranitz

13.45-14.15 uur Behandelmethoden voor spasticiteitsbehandeling bij CP
Laura Bonouvrié, revalidatiearts AmsterdamUMC

14.15-14.45 uur Concept Evidence Statement ESWT voor de Nederlandse Vereniging
voor Revalidatie Fysiotherapeuten
Thijs Janssen, fysiotherapeut Inpulsa

14.45-15.00 uur Thee/koffie

15.00-16.00 uur Mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen en afspraken
te maken over de organisatie van de zorg t.a.v.
spasticiteitsbehandeling

16.00-16.30 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


