
 

 

Voorbereiding CP-Netwerkdag 13 maart 2019 
Als je niet aanwezig kunt zijn is afmelden vóór 4 maart 2019 noodzakelijk! Stuur 

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

 

Thema CP & Voeding 

Het thema van deze dag is CP en voeding. Uit zowel het stoplichtendocument als uit 

vragen en opmerkingen van verschillende knowledge brokers blijkt dat deze aanbeveling 

in veel centra nog niet (optimaal) geïmplementeerd is.  

 

Voorbereiding 

1. Lees van te voren onderstaande inhoudelijke aanbeveling uit de richtlijn door: 

• https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/spastische_cerebrale_parese_bij_kinder

en/behandeling_communicatie_en_mondmotoriek_cp/slikstoornissen_bij_kind

eren_met_cp/meerwaarde_enterale_tov_orale_voeding_bij_cp.html 

• https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/spastische_cerebrale_parese_bij_kinder

en/behandeling_communicatie_en_mondmotoriek_cp/slikstoornissen_bij_kind

eren_met_cp/effect_behandeling_op_mondmotorische_ontwik.html 

2. Bekijk in het stoplichtendocument de stand van zaken voor jouw/jullie centrum t.a.v. 

de aanbevelingen bij deze dag. Staat jullie stoplicht goed? 

3. Bekijk het actuele KB-Pimp van je centrum. Staat hierin al iets beschreven over het 

onderwerp? Zoja, is dit nog actueel of zijn er aanpassingen nodig? 

4. De voorbereiding voor de netwerkactiviteit ontvang je op korte termijn apart via de e-

mail.  

 

Doelen CP-Netwerkdag 13 maart 2019  

▪ De deelnemer kent de inhoud van de aanbeveling die gekoppeld is aan het onderwerp 

‘cerebrale parese en voeding’ 

▪ De deelnemer heeft kennis van de theoretische achtergrond ten aanzien van groei en 

voeding in relatie tot cerebrale parese’ 

▪ De deelnemer neemt kennis van de ervaringen van een aantal ervaringsdeskundigen 

met betrekking tot het onderwerp.  

▪ De deelnemer heeft de mogelijkheid vragen te stellen over de aanbevelingen en van 

gedachten te wisselen met de ervaringsdeskundigen, betrokken experts  en andere 

Knowledge Brokers over de inhoud en uitvoering er van.  

▪ De deelnemer maakt samen met de andere knowledge brokers een protocol/plan 

gericht op voeding dat toegepast kan worden in het eigen centrum 

▪ De deelnemer kan vragen op het gebied van voedingszorg en CP stellen aan 

inhoudelijk experts.  

▪ De deelnemer neemt kennis van een aantal nieuwe voorlichtingsmaterialen. 

 

Locatie 

LET OP! Deze CP-Netwerkdag zal plaatsvinden in het Nutricia Research Center, 

Uppsalalaan 12, 3584 CT in Utrecht. Bij de receptie wordt je gevraagd om je te 

legitimeren. Dit kan met een identiteitskaart, rijbewijs of paspoort.  
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Indien het (medisch) noodzakelijk is om dichtbij te parkeren stuur dan voor 4 maart een 

e-mail naar info@cp-net.nl  

  

Parkeren kun je in P+R De Uithof, Universiteitsweg, 3584 CT. De ingang bevindt zich 

onderaan afrit 2 van de A28 (De Uithof/UMC). Vanaf hier loop je richting sportcentrum 

Olympos en slaat linksaf. Je vindt de locatie aan je rechterhand.  

Kom je met het openbaar vervoer neem dan op Utrecht Centraal Station bus 11 of 12(s) 

richting De Uithof/WKZ. Bus 11 brengt je naar de P+R De Uithof, zie wandelroute 

hierboven; Reis je met bus 12(s), stap dan uit op de Heidelberglaan. Sla linksaf naar de 

Universiteitsweg. Volg de weg voor ongeveer 500 meter (rechtdoor) en je vindt de locatie 

aan uw linkerhand.  

 
 

Zie de volgende pagina 

voor de agenda → →→ 

 

  



 

Dagprogramma 13 maart 2019  
LET OP! Deze CP-Netwerkdag zal plaatsvinden in het Nutricia Research Center. 

 

 

09:30 - 10:00 uur Inloop met koffie & thee 

    

10:00 - 10:15 uur Opening en mededelingen 

    

10:15 – 11:00 uur Groei & CP  

 Dr. A.P.M. van den Elzen, kinderarts   

Reinier de Graaf Groep Delft 

 

11:00 – 11:30 uur Food for Thought:  

Ervaringsdeskundigen aan het woord  

 

11:30 - 12.30  uur Netwerkactiviteit: aan de slag! 

  

12:30 - 13:30 uur Lunch + netwerken 

 

13:30 – 14.30 uur Vervolg netwerkactiviteit 

 

14:30 – 14:45uur Korte middagpauze 

 

14:45 – 15:15 uur Voeding & CP: vers van de pers 

Dr. Olaf Verschuren, senior onderzoeker fysieke gezondheid 

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht 

 

15:15 – 15:45 uur De diëtist in de (kinder)revalidatie  

Katja Passchier, diëtist 

Basalt Leiden 

 

15:45 – 16:15 uur Vraag maar raak 

 Verschillende experts 

 

16:15 – Afsluiting 

 

 


