Informatiebrochure voor patiënten

Patiënten met CP kunnen toetreden tot de CP-conventie.
Hiervoor dient een aanvraag ‘Tegemoetkoming in de kosten voor revalidatieverstrekkingen’ goedgekeurd te worden
door je ziekenfonds. Het voordeel van de CP-conventie is
o.a. dat je persoonlijk aandeel in de kostprijs van multidisciplinaire opvolging sterk beperkt wordt. Ook vervoerskosten naar het CePRA en ingrepen met botuline toxine A
zitten in deze conventie vervat.

Nuttige links

Contact
Coördinerende arts
Dr. Sandra Kenis

UZA
Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem
Raadpleging CePRA (dinsdag, donderdag namiddag,
vrijdag voormiddag)
Afspraken: cepra@uza.be —03 821 34 20

ZNA
•

UZA: www.uza.be/behandeling/hersenverlamming
ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis
Lindendreef 1, 2020 Antwerpen
Raadpleging kinderneurologie (ma & woe)
Afspraken: mail — 03 280 21 42

•
•
•

Vlaamse patiëntenvereniging CP: www.cpinfo.be
Bobath vereniging: www.bobath.be
Oudervereniging op facebook: Cp babbelbox

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld
als aanvulling op het gesprek met je zorgverlener.

UZA / Drie Eikenstraat 655 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook
en twitter
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CP-conventie

CePRA
Cerebral Palsy Referentiecentrum
Antwerpen

Welkom bij het CePRA
Beste patiënt, ouder of naaste,
Het Cerebral Palsy Referentiecentrum Antwerpen is een
samenwerking tussen het UZA en het ZNA Koningin Paola
Kinderziekenhuis.
Het is 1 van de 5 Belgische referentiecentra voor kinderen
en jongeren met een hersenverlamming.
Het centrum staat in voor de totaalbenadering van patiënten met hersenverlamming en coördineert daarbij de zorg
voor de patiënt. Binnen de CePRA wordt een multidisciplinaire samenwerking voorop gesteld met specialisten uit
verschillende vakgebieden (artsen, therapeuten, scholen,
zorgvoorzieningen,…).

Cerebral Palsy of hersenverlamming
Wat is Cerebral Palsy?
Hersenverlamming of cerebral palsy (CP) is een neurologische aandoening door hersenschade voor, tijdens of na
de geboorte. De aandoening kan ook het gevolg zijn van
een genetisch bepaalde aanlegstoornis van de hersenen.
Het gaat om een letsel in de hersendelen die de spieren
controleren. De beschadiging is blijvend maar neemt niet
verder toe.

Wat zijn de gevolgen?
De gevolgen van CP zijn bij alle patiënten verschillend.
Naast houdings- en bewegingsstoornissen, kan CP ook gepaard gaan met epilepsie, botafwijkingen en stoornissen in
sensoriek, cognitie, communicatie, perceptie en/of gedrag.
Patiënten met CP worden geclassificeerd o.b.v. het type en
de verdeling van symptomen op het lichaam.

We onderscheiden 4 verschillende types:
•
•
•
•

Spastische CP (verhoogde spierspanning);
Dyskinetische CP (ongecontroleerde bewegingen);
Atactische CP (verstoord evenwicht en coördinatie);
Hypotone vorm (lage spierspanning).

Er zijn echter ook gemengde beelden mogelijk. Het spastische type is de meest voorkomende vorm.
Met betrekking tot de verdeling op het lichaam, onderscheiden we:
•
•
•

Diplegie (onderste ledematen);
Hemiplegie (1 lichaamszijde);
Quadriplegie (4 ledematen).

Waaruit bestaat de behandeling?
Hoewel CP een blijvende aandoening is, zijn er verschillende
behandelingsmogelijkheden om de ontwikkeling maximaal
te stimuleren en de symptomen of negatieve gevolgen van
deze aandoening te beperken. Het CePRA werkt al heel
vroeg een behandelingsplan voor de totaalzorg van je kind
uit.
Totaalzorg
•
•
•
•

•
•
•

Revalidatie: kinesitherapie, ergotherapie, logopedie,
psychotherapie
Orthopedische hulpmiddelen bv. zitschelp, staplank, spalken... - aangemeten door een orthopedisch verstrekker
Medicatie: ter behandeling van bv. epilepsie of spierspanning (oraal of intrathecaal)
Orthopedische ingrepen: operaties aan spieren/pezen,
correctie van botafwijkingen, infiltraties met botuline
toxine type A
Thuisbegeleiding
Aangepast en geïntegreerd onderwijs
(GON-begeleiding)
Aangepaste opvang, scholing en ontspanning

Het CePRA-team
•
•
•
•
•
•
•
•

(Kinder)neurologen
Fysisch arts
Kinderorthopedisten
Kinesitherapeuten
Logopedisten
Verpleegkundigen
Diëtisten
Klinisch psychologen

CePRA heeft een samenwerkingsverband met het
Bewegingslab Antwerpen in Heder. Op doorverwijzing
van de behandelende arts kan hier een gespecialiseerde
analyse van het gangpatroon en/of bovenste lidmaatfunctie uitgevoerd worden.

