Stichting CP-Net naar 2020

Missie en visie
Samenwerking voor een betere CP-zorg, dat is onze missie. In een onafhankelijk netwerk van
zorgverleners, onderzoekers en mensen met CP wisselen we kennis en kunde uit met één doel:
continue verbetering van de zorg voor mensen met CP.
De ambitie van CP-Net is dat vanaf 2020 alle mensen met een CP-zorgvraag in de eigen regio
volgens de laatste stand van zaken kunnen worden behandeld.
Het is onze intentie dat iedereen toegang moet hebben tot zorg volgens de laatste stand van zaken.
Om dit te realiseren moeten mensen weten waar ze behandeld kunnen worden of zorgverleners
weten waar, indien nodig, de mensen met CP naar toe kunnen worden verwezen.
De toegevoegde waarde van het kennisnetwerk CP-Net bestaat uit de unieke samenwerking van drie
partijen (zorgverleners, onderzoekers en mensen met CP) in een driehoek: vanuit de kracht van CPNet (het sterke knowledge-broker netwerk) zal CP-Net gericht werken aan de verbetering van de
kwaliteit van zorg voor mensen met CP.
CP-Net heeft ervoor gekozen om vanuit de inhoud te sturen. Voor de realisatie van de implementatie
kijkt de zorgverlener vervolgens welke stakeholders in de keten hierbij nodig zijn.

Een blik in de toekomst, we beschouwen het jaar 2020
Mensen met CP zullen zeggen:
“Wij zien dat CP-Net mensen in de driehoek bij elkaar brengt met als doel het aanwakkeren van
uitwisseling van kennis en het stimuleren van innovaties waardoor kwaliteit van zorg aan mensen met
CP verbeterd wordt. Het primaire doel hierbij is dat mensen met CP over informatie beschikken die ze
willen hebben en dat ze optimaal worden behandeld.”
“Ik heb een professional tegenover mij die alles van mijn ziektebeeld weet en die mijn vragen kan
beantwoorden of mij naar de juiste plek kan verwijzen.”
“Ik kan samen met mijn zorgverlener input leveren voor wensen voor onderzoek en ik krijg feedback
op mijn voorstellen voor onderzoek.”
Zorgverleners zullen zeggen:
“Ik ervaar de meerwaarde van CP-Net door de samenwerking tussen de partijen in de driehoek, in het
vertalen van kennis onder andere uit de richtlijn in duidelijke producten en protocollen, waarbij
implementatie en het daadwerkelijk gestructureerd gebruiken van deze producten centraal staat en
gestimuleerd wordt vanuit CP-Net.
“Met als uitgangspunt de kwaliteit van zorg voor mensen met CP te verbeteren, focust CP-Net en
haar deelnemers zich op het toerusten van de zorgprofessionals en daarbij kunnen de
wetenschappelijke onderzoeken ondersteunend zijn.”
“Ik krijg vanuit CP-Net ondersteuning in kennis bij de behandeling van mensen met CP.”
“Ik kan samen met de mensen met CP input leveren voor wensen voor onderzoek en ik krijg feedback
op mijn voorstellen voor onderzoek.”
Onderzoekers zullen zeggen:
“In de continue verbetering van kwaliteit van zorg is het wetenschappelijk onderzoek onmisbaar.
Onderzoek kan het beste gedaan worden op basis van wensen en vragen van mensen met CP en op
basis van onbeantwoorde vragen uit de praktijk van de zorgverleners. Ik krijg via CP-Net te horen
waar de vraag en behoefte op het gebied van onderzoek ligt bij mensen met CP en de zorgverleners
en ik krijg voeding rondom de vragen over behandelingen waar nog geen bewijs voor is.”
’Wanneer het onderzoek eenmaal uitgevoerd is, is de verspreiding en de implementatie van de
evidence een onmisbare stap. Ik kan via CP-Net nieuwe evidence verspreiden.”

