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Vooraf

• Workshop online? 

• Kahoot? Dat ging niet goed….

• Dus: graag antwoorden in de chat

• Ik heb 2 filmpjes, een uitdaging voor wifi… 
Meeste kans van slagen als tijdens de 
powerpoint iedereen camera uitzet

• Wat hier gedeeld wordt, blijft hier



https://www.youtube.com/watch?v=G1NW-nkska8



Achtergrond

• Voor cerebrale parese geldt dat veel onderzoek en zorg is 
gericht op de kinderleeftijd, maar veel minder op de 
volwassenleeftijd

• Tijdens het ouder worden neemt de complexiteit van 
sociale rollen toe. Denk aan combinaties van rollen (bijv. 
werk, relaties, zorg, ouderschap)

• Domeinoverstijgende ondersteuningsbehoeften in een 
gefragmenteerd beleid- en zorglandschap 





CP Nederland en 
Kenniscentrum
Zorginnovatie
ontwikkelden

(2020)

https://www.ouderwordenmeteenbeperking.nl/



1
Wat vonden jullie van 
de leermodule?



2
Hoeveel procent van mensen
met CP is ouder dan 19 jaar? 
(schatting)



Leeftijd
personen met 

CP
(Australië)

25% 75% 61%

Access Economics. (2008). The Economic Impact of Cerebral 
Palsy in Australia in 2007. Australia: Access Economics. 



Naar een
levenslange
benadering

Benner, J.L. (2020). Consequences of aging in cerebral palsy. 
Core outcomes of health, activities and participation. 
Rotterdam: Erasmus Medical Centre Rotterdam. 

Zonder CP

Met CP

Met CP en 
verhoogd risico
(bv GMFCS IV-
V, epilepsie)



3
Welke gezondheids-
klachten komen vaker bij
CP voor?



Gezondheidsklachten
bij volwassenen met 

en zonder CP

Naar: van Gorp e.a., 2020; Benner e.a., 2017; French e.a., 
2019; Whitney e.a., 2019



4
Ongeveer hoeveel procent van 
degenen die gebruik maken van 
Wmo en/of Wlz is jonger dan 
65 jaar?



“One size fits 
nobody” (Wmo)

31,5%

Hilberink, S.R. (2021). Tussen – Over levenslange en levensbrede ondersteuningsbehoeften. 
Rotterdam: Hogeschool Rotterdam Uitgeverij. ISBN: 9789493012141.



“One size fits 
nobody” (Wlz)

35,4%

Hilberink, S.R. (2021). Tussen – Over levenslange en levensbrede ondersteuningsbehoeften. 
Rotterdam: Hogeschool Rotterdam Uitgeverij. ISBN: 9789493012141.





5
Ervaren jullie knelpunten in 
de ondersteuning?



Passende zorg



Passende zorg



Stelling 1
Ik zorg dat ik goede 
preventieve 
gezondheidszorg krijg

• Bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker

• Bloeddruk 

• Onderzoek naar oorzaak toename klachten



Stelling 2
Ik weet wat ik kan halen 
bij de revalidatiearts



Stelling 3
Ik weet hoe ik mijn 
seksualiteit kan 
vormgeven en bij wie ik 
moet zijn voor vragen 
hierover



Wat verder ter 
toetsenbord komt



Vragen?

Mail: s.r.hilberink@hr.nl

Tel/whatsapp: 06 48186023

Twitter: @srhilberink


