Voorbereiding CP-Netwerkdag 12 maart 2021
Als je niet aanwezig bent dan graag voor 12 maart 2021 afmelden!
Elke locatie kan één introducé aanmelden voor het inhoudelijke programma tot
14:30 uur. Graag ontvangen we daarvoor de naam van je collega, discipline,
e-mailadres, organisatie en locatie.
Het af- en aanmelden kan tot 11 maart via info@cp-net.nl

Thema
Zorgpad Fysieke gezondheid: Voeding, slaap en beweging

Voorbereiding
1. Lees deze voorbereiding goed door en kijk alvast naar het programma
2. Er zijn geen bijbehorende aanbevelingen in de richtlijn Cerebrale Parese. Ter
voorbereiding kun je kijken naar: https://cpnederland.nl/fysiekegezondheid/fysieke-gezondheid-cerebrale-parese/
3. Zorg ervoor dat je op 12 maart de beschikking hebt over een apparaat met
webcam en microfoon. Bij voorkeur niet je mobiele telefoon maar een PC, laptop
of tablet. Een van de opdrachten is het maken van een video-opname, daarvoor is
een mobiele telefoon of tablet handig.
4. Leg papier, een stift en een kussen klaar.
5. 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?

Doelen CP-Netwerkdag 12 maart 2021
•
•
•

•
•
•

De deelnemer kent de inhoud van het zorgpad fysieke gezondheid.
De deelnemer heeft kennis van de theoretische achtergrond ten aanzien van
slaapproblematiek.
De deelnemer neemt kennis van de ervaringen van ervaringsdeskundigen
met betrekking tot het onderwerp.
De deelnemer neemt kennis van en bespreekt casuïstiek en vertaalt de
bevindingen daarvan naar de eigen situatie.
De deelnemer heeft de mogelijkheid vragen te stellen over de aanbevelingen en
van gedachten te wisselen met de ervaringsdeskundige, betrokken experts en
andere Knowledge Brokers over de inhoud en uitvoering er van.
De deelnemer maakt samen met de andere deelnemers een implementatiekaart
die gebruikt kan worden bij het implementeren in het eigen centrum

Locatie
We ontmoeten elkaar wederom digitaal, via Zoom.
https://zoom.us/j/98941443820?pwd=aUJ3QnFNd21mdlk4dnBKQ0lmaVVTdz09
Meeting ID: 989 4144 3820
Passcode: 085522

Zie pagina 2 voor het volledige programma
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Programma
CP-Netwerkdag 12 maart 2021
9:45 – 10:00 uur

Digitaal inloggen

10:00 – 10:15 uur

Opening en mededelingen
Laura van Steenveldt, directeur CP-Net

10:15 – 10.30 uur

De richtlijn en fysieke gezondheid
Jeanine Voorman, revalidatiearts WKZ & UMCU,
onderzoeker Kenniscentrum De Hoogstraat, bestuurslid
CP-Net

10.30 – 11:00 uur

PIJLER:ONDERZOEKERS
24 uur: Zorgpad fysieke gezondheid in het kort
Olaf Verschuren, senior onderzoeker Kenniscentrum De
Hoogstraat

11:00 – 12:00 uur

Slaap
Jeanine Voorman & Olaf Verschuren

12:00 – 13:00 uur

Lunch- en beweegpauze

13:00 – 13:30 uur

Aan de slag! Pitch

13:30 – 14:30 uur

PIJLER:ZORGPROFESSIONAL
PIJLER:MENSEN MET CP
In de praktijk: slaapteam De Hoogstraat
Geke Verbeek, ergotherapeut De Hoogstraat

14:30 – 14:45 uur

Pauze

14:45 – 15:45 uur

Netwerkactiviteit: Implementatiekaart Slaap

15:45 – 16:15 uur

Plenaire terugkoppeling

16.15 – 16.30 uur

Afsluiting
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