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Ervaring CP-Net

Wat is je ervaring met CP-Net?

 Ken je je KB’er?

 Wat hoor je terug van je KB’er? 

 Wat merk je in je organisatie concreet van CP-

Net?

 (Hoe) Draagt CP-Net bij aan betere zorg?



Missie en ambitie CP-Net

 Samenwerking voor betere CP zorg!

 Vanaf 2020 worden alle mensen met een CP-

zorgvraag in de eigen regio volgens de laatste 

stand van zaken behandeld. 



Unieke samenwerking



Wat hebben we bereikt?

 Bewustzijn gecreëerd over en ervaring opgedaan in 

de moeilijkheid uitkomsten van onderzoek te 

implementeren in de praktijk;

 Landelijk kennisnetwerk opgezet en 

doorontwikkeld waar d.m.v. Knowledge Broker-

methode kennis en ervaring wordt gedeeld en 

verspreid;

 Implementatie van richtlijnen in de zorg;



Wat hebben we bereikt?

 3 maal per jaar netwerkdag t.b.v. uitwisseling en 

afstemming tussen zorgverleners, 

wetenschappelijk onderzoekers en mensen met 

CP;

 Gemeenschappelijke werkconferenties mét 

betrokken medisch specialisten (waaronder 

orthopeden) en revalidatieartsen;



Wat hebben we bereikt?

 Stoplichtenmodel;

 Ontwikkeling landelijke onderzoekagenda CP;

 Ontwikkeling CP-Register en uitrol via CP-Net. 



Wat hebben we bereikt?

 ‘Heel inspirerend! Fijn om de collega's te zien en samen 

plannen te maken.’

 ‘Best overweldigend, veel info, goed organiserend comité, 

werkt zeer inspirerend!’

 ‘Door het volle programma was er minder tijd om te  

netwerken, maar in de pauze was er genoeg gelegenheid en ook 

de workshops waren een vorm van netwerken/ uitwisselen van 

hoe het overal gaat.’

 ‘Inhoud van de dag was voor mij (ik werk met volwassen 

CP’ers) minder relevant. Maar toch wel weer geïnspireerd!’



Wat hebben we bereikt?

Herkenbaar?



Wat willen we nog bereiken?

 Betere zorg voor méér mensen met CP door 

verbreden deelnemers (eerstelijn, ziekenhuizen, 

VG);

 Uitwerken beleid volwassenen met CP;

 Voorzien in en verspreiden van eenduidig 

informatiemateriaal;

 Uitwerken en beschikbaar stellen van producten. 



Zodat…..

 Vanaf 2020…mensen met CP in iedere regio 

kunnen kiezen voor zowel eerstelijns als tweede-

en derdelijns zorg: dichtbij en volgens de laatste 

stand van zaken.



Maar hoe? 

 Om onze doelen te bereiken heeft CP-Net 

financiën nodig…

 … en moet de kennis worden verspreid binnen de 

eigen teams, maar ook hier buiten. 



Verspreiding kennis

Is heel wisselend

Wat goed lijkt te gaan:

 Verspreiding kennis binnen eigen team

 Verspreiding kennis binnen eigen discipline

Moeilijker:

 Naar ander team/ locatie

 Naar andere disciplines



Verschillende modellen

Hoe wordt kennis verspreid binnen jou centrum: 

 Wat is de rol van KB’ers om kennis binnen teams 

te verspreiden?

 Hoe wordt de kennis verspreid over de 

verschillende locaties? 

 Wat is de rol van CP-Net hierbij (of zou de rol 

moeten zijn)? 



Financiering



Onafhankelijke Stichting

 Deelnemende locaties bekostigen het netwerk 

via deelnemersbijdragen (t/m 2019)

 Daarnaast externe financiering d.m.v. subsidies 

en sponsoring

 Stichting met eigen bestuur (onbezoldigd)

 Adviesraad (zorgverleners, onderzoekers, 

mensen met CP, ook onbezoldigd) 

 Bureau (directeur, 2 coördinatoren, secretaresse)



Financiën 2018



Wat willen we bereiken?

 Iedereen met CP, of een verhoogd risico hierop, 

heeft een arts die zich gespecialiseerd heeft in 

diagnostiek en behandeling van mensen met CP, 

bij voorkeur een revalidatiearts;

 Elke revalidatiearts coördineert de zorg 

gerelateerd aan de aandoening en waarborgt dat 

deze up-to-date is;



Wat willen we bereiken?

 CP-Net ontwikkelt een nationale onderzoekagenda 

met een top-5 prioriteiten en monitort/ stimuleert 

de uitvoering van het onderzoek naar deze 

prioriteiten;

 CP-Net is beheerder van het nationale CP-register 

waarin de belangrijkste CP behandelingen en 

uitkomsten worden opgenomen. 



Wat willen we bereiken?

 Consensus over wat we willen bereiken?  



Voorstel deelnemersbijdrage

Nu (t/m 2019):  

Vanaf 2020:



Conclusies en vervolg

 Conclusies van vandaag

 Aanvullingen/ nabranders? 

 Hoe gaan we met elkaar verder….?



www.cp-net.nl

@cp-net


