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Wat is Cerebrale Parese (CP)
Cerebrale Parese (CP) is een
houdings-of bewegingsstoornis,
als gevolg van een beschadiging.
De beschadiging is vóór, tijdens of
kort na de geboorte opgetreden.
Het geeft aan dat een deel van de
hersenen door een beschadiging niet
of anders functioneert dan normaal.
Sommige kinderen met CP ervaren
slechts minimale beperkingen.
Anderen zijn volledig afhankelijk van
anderen. Naast bewegingsproblemen
kunnen ook spraak, leer en sociaalemotionele problemen zich voordoen.
Procedure
Eerst zal een consult bij de
behandelend kinderrevalidatiearts
plaatsvinden. De kinderrevalidatiearts bekijkt samen met u of uw kind
in aanmerking komt voor een korte
CP observatie.

Op de dag van de observatie,
ontmoet u de maatschappelijk
werker-ouderbegeleider, in eerste
instantie samen met uw kind en de
orthopedagoog.
Na korte tijd gaat uw kind mee met
de orthopedagoog en heeft u nog een
kort gesprek met de maatschappelijk
werker-ouderbegeleider.
U en uw kind worden na dit gesprek
gezien door het observatieteam,
bestaand uit een ergotherapeut,
fysiotherapeut en een logopedist.
De vragen die ter sprake zijn
gekomen bij de orthopedagoog
en maatschappelijk werker
en de bevindingen vanuit het
observatieteam worden uitgewisseld
en op papier gezet en met de
revalidatiearts doorgenomen.
U bezoekt daarna de behandelend
kinderrevalidatiearts die met u de
bevindingen doorneemt. Indien
nodig worden er vervolgafspraken
gemaakt.
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Kind- en jeugdrevalidatie

De rol van de verschillende
zorgverleners bij de korte CP
observatie bij kinderen ouder
dan 4 jaar
Kinderrevalidatiearts
De behandelend
kinderrevalidatiearts is de
medisch specialist die de
behandeling indiceert, coördineert
en eindverantwoordelijk is. De
kinderrevalidatiearts bespreekt de
uitslag van de observatie met de
ouders en/of jongere en indiceert
indien nodig een vervolgtraject.
Maatschappelijk werkerouderbegeleider
- I nventariseert (eventuele nieuwe)
sociale en maatschappelijke
gegevens over kind en gezin.
- Verduidelijkt en specificeert de
actuele hulpvraag van ouders en
kind.
-S
 telt met ouders een voorstel op
om hulpvragen op te pakken.

Orthopedagoog-ouderbegeleider
- Inventariseert aspecten van
gedrag van het kind ten gevolge
van de hersenbeschadiging.
Verder kunnen als gevolg van
het leven met een beperking
gedragsproblemen ontstaan.
Kinderfysiotherapeut en
ergotherapeut
- Uitvoeren van een lichamelijk
onderzoek, zoals het controleren
van spierlengte, spierkracht
en bepalen of spasticiteit in
verschillende spiergroepen
voorkomt.
- Bekijken van een aantal groveen fijne motorische functionele
vaardigheden.
- Controleren van de aanwezige
orthese(s) en hulpmiddelen.
- Controleren van de zithouding al of
niet in de rolstoel.
- Opsporen van problemen die
zich voor kunnen doen bij (zelf)
verzorging.
- Het specificeren van een actuele
hulpvraag.

Logopedist
- Het specificeren van een actuele
hulpvraag.
- Opsporen van problemen die
zich voor kunnen doen in de
communicatie.
- Opsporen van problemen die zich
voor kunnen doen bij de eet- en
drinkvaardigheden.

Praktische tips:
- L aat uw kind makkelijke kleren
aantrekken.
 eem hulpmiddelen mee zoals
-N
enkel/voet orthese(s), nacht- of
handspalken, rollator of een
rolstoel.
-O
 m deze korte observatie in te
zetten vraagt dit voor de planning
steeds weer een logistiek gepuzzel
om elke discipline aan te laten
sluiten. Er is ook geen ruimte om uit
te lopen. Vandaar ons verzoek 15
min. voor het afgesproken tijdstip
aanwezig te zijn.
- Wij vragen u de toegestuurde
vragenlijsten in te vullen en tijdig te
retourneren voor de observatie.

