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Bijeenkomst managers en artsen  

28 november 2018 van 13.45-15.15 uur 

Begeleid door: Jeanine Voorman (bestuurslid CP-Net) en Laura van Steenveldt (directeur CP-Net)  

Onderwerpen die aan bod zijn gekomen: 

1) Ervaringen delen over de meerwaarde van CP-Net 

2) Verspreiding kennis 

3) Financiering 

4) Afspraken maken 

Hieronder volgt een aantal opmerkingen van artsen en managers die gedeeld zijn tijdens de 

bijeenkomst. 

Ervaringen delen over de meerwaarde van CP-Net en de verspreiding kennis 

• De meesten kennen de kb-ers uit zijn/ haar centrum, maar grotere centra hebben meer kb-

ers waardoor niet altijd alle kb-ers bekend zijn. 

 

• Bij een aantal van de instellingen wordt na een netwerkbijeenkomst een presentatie 

gehouden voor het team, door de kb-ers die naar de netwerkdag zijn geweest. Dit is een 

bewuste keuze om het in een structuur te passen. 

 

• Vooral in het begin van CP-Net was het werken aan/voor CP-Net intensief, maar de laatste 

tijd verloopt dit bij een aantal instellingen minder planmatig en gestructureerd. 

 

• Andere centra geven juist aan dat er nog steeds zowel planmatig en gestructureerd als 

creatief en ludiek teruggekoppeld wordt door de kb-ers na een netwerkdag. 

 

• De vraag die opkomt is hoeveel tijd kb-ers bij de verschillende centra krijgen. Netwerkdagen 

horen bij de meesten niet bij de 2 uur die de kb-ers beschikbaar hebben. Die twee uur is om 

de lijnen uit te zetten, maar het uitwerken en implementeren zal waarschijnlijk meer tijd 

kosten. Tijd is en blijft een terugkerend knelpunt/punt van discussie. Soms zijn sommige 

zaken al zo goed geregeld binnen de instelling dat kb-ers meer doen voor CP-Net dan voor de 

instelling zelf. 

 

• De aanwezigen zijn het erover eens dat CP-Net een goede bijdrage levert. Uitgangspunt is de 

driehoek waarin wordt samengewerkt met ouders en/of patiënten, professionals en 

onderzoekers.  

 

• Er is vraag naar meer kennis over volwassenen met CP. Groot probleem is de kennistransfer 

van de kindertijd naar de volwassen-tijd. Er volgt een discussie of er centra zijn waar 
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patiënten in de verschillende leeftijden behandeld worden door hetzelfde team. Het zou al 

een voordeel kunnen zijn wanneer patiënten langer gevolgd worden. 

 

• Het is interessant voor behandelaren die met kinderen werken om te kijken hoe patiënten 

als volwassenen terugkijken naar de behandelingen uit hun kindertijd. En andersom.   

 

• Het is heel goed dat CP-Net tijdens de netwerkdag Twittert. Mensen die niet aanwezig zijn, 

kunnen het zo van afstand toch volgen.  

 

• Een vraag die speelt is wat we nog willen bereiken binnen CP-Net. Het ging bijvoorbeeld 

tijdens deze netwerkdag over het compleet maken van de richtlijn. Het is duidelijk geworden 

dat betrekken van ouders een groot element is waarin geïnvesteerd moet worden. Het zou 

fijn zijn wanneer CP-Net hier een rol in zou spelen.  

 

• Het is herkenbaar dat kennisdeling binnen een team en binnen disciplines goed gaat, maar 

buiten het team, andere locaties en andere disciplines een knelpunt is. Dit komt onder 

andere ook omdat veel standaard overleggen binnen de instellingen geschrapt zijn vanwege 

de productiecijfers. Daarnaast worden door organisatorische ontwikkelingen zoals een fusie 

inhoudelijke zaken soms stilgezet. Aan de andere kant wordt soms bij dergelijke 

ontwikkelingen juist gezocht naar binding op inhoud. 

 

• CP-Net zou een grotere rol kunnen spelen in het maken van informatieproducten zoals 

informatiemateriaal, brieven, PowerPointpresentaties. Belangrijk is dat deze producten up to 

date worden gehouden. Het verzoek wordt gedaan of informatiemateriaal ook in het Engels 

kan worden gemaakt. De meerwaarde van CP-Net zit voor een groot deel in de  

(informatie)producten.  

 

• CP-Net kan helderheid geven over hoe moeilijk het is voor een kb-er om bepaalde zaken door 

te voeren. Wat kan je verwachten van een kb-er? Wat is reëel per locatie/per centrum…? Kb-

ers worden ook gekozen op bepaalde competenties zoals netwerken en leiden van projecten. 

 

• Het idee wordt geopperd om op thema bepaalde experts naar een netwerkdag te laten 

komen en de implementatie bij een beleidsmedewerker te leggen ipv bij de kb-er die maar 2 

uur heeft. 

 

• Er is een rol weggelegd voor CP-Net in het zorgvuldig uitbouwen van een netwerk van een 

ziekenhuis of revalidatiecentrum. Dit staat op de agenda van CP-Net voor 2019. 

 

Financiering en Afspraken 

• Er is een continue spanningsveld tussen de beschikbare financiële middelen en de verdeling 

van deze middelen over de doelgroepen binnen een centrum. CP is hierbij een grote 

doelgroep, maar niet de enige.  

 

• Het is goed dat CP-Net niet werkt met audits, maar met netwerkdagen en kennisdeling. De 

verantwoordelijkheid hoe dit vervolgens verder wordt ingevoerd ligt bij het centrum zelf. Het 

gegeven dat een centrum werkt met kb-ers zegt ook iets over de kwaliteit die wordt 
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geleverd, hier is geen audit voor nodig. De vraag is hoe je aan derden, bijvoorbeeld ouders, 

kunt laten zien dat aan kwaliteit wordt gewerkt zonder dat hier een keurmerk aan te pas 

komt met bijbehorende audits. 

 

• Er volgt een discussie over de rol van de zorgverzekeraar. Het zou fijn zijn wanneer de 

zorgverzekeraar een financiële bijdrage levert. CP-Net is momenteel samen met een van de 

revalidatiecentra bezig om te proberen lokaal geld van een zorgverzekeraar te krijgen voor 

CP zorg. Als dit werkt kan dit landelijk worden uitgerold.  

 

• CP-Net moet ervoor waken dat het grootste gedeelte van de financiële middelen van het 

netwerk niet naar het in stand houden van het netwerk gaat, maar dat het besteed wordt 

aan het verbeteren van de middelen voor professionals opdat zij goede zorg kunnen leveren.  

 

• Output gefinancierde zorg, waarvoor de ontwikkeling in gang is gezet, biedt kansen voor CP-

Net. 

 

• CP-Net zou meer externe financiering (bv dmv subsidies) moeten binnenhalen. 

   

• CP-Net doet een voorstel voor een nieuw financieringsmodel tav de deelnemersbijdragen 

(zie sheets). Dit nieuwe model is nadelig voor de kleinere centra en voor CP-Net zelf, maar 

juist voordelig voor de grotere centra (en vermindert de prikkel om locaties af te stoten, iets 

dat CP-Net wil voorkomen vanwege de kennisverspreiding). 

 

• Belangrijkste vraag n.a.v. het voorgestelde nieuwe financieringsmodel is welke modellen er 

nog meer mogelijk zijn. Bijvoorbeeld op basis van de grootte van een centrum waarbij kan 

worden gekeken naar aantal locaties, patiënten-aantallen of personeelsformatie. 

 

• CP-Net stelt voor om een aantal scenario’s door te rekenen en dit voor te leggen in een 

vervolg bijeenkomst, welke voor halverwege 2019 wordt gepland. Hier zou ook aandacht 

kunnen worden besteed aan het onderwerp netwerken/netwerk uitbouwen.  


