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HET CP-REFERENTIECENTRUM VOOR
KINDEREN
... adviseert om kinderen met CP vanaf de vaststelling van de
diagnose op te volgen, hoe jong ook.
... garandeert een multidisciplinaire opvolging.

DRIE TYPES RAADPLEGINGEN
Intake

✤ De multidisciplinaire evaluatie is noodzakelijk voor de goed
keuring van het ziekenfonds en wordt driejaarlijks hernieuwd.
✤ U wordt gezien door 1 of 2 artsen en 5 therapeuten en er
wordt een individueel behandelingsplan voor u opgesteld.
✤ U kunt aangeven welke therapeuten u wenst te spreken. Wij
proberen met uw voorkeur rekening te houden.
✤ Ons team bestaat uit een kinesitherapeut, ergotherapeut,
logopedist, verpleegkundige, diëtist, sociaal werker en een
psycholoog.
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Herevaluatie

✿ Bij deze tussentijdse controles is er ook een multidisciplinaire
opvolging voorzien.
✿ Herevaluaties kunnen 2 keer per jaar uitgevoerd en terugbetaald
worden met een tussenperiode van minimum 3 maanden.
✿ U wordt gezien door de arts(en) en twee verschillende
therapeuten.
✿ U kunt aangeven welke therapeuten u wenst te spreken. Wij
proberen met uw voorkeur rekening te houden.

Punctueel advies

✪ Dit advies kan meermaals per jaar plaatsvinden.
✪ Dit is een raadpleging bij een van de therapeuten. Hierbij is geen
arts betrokken. Er kan indien nodig wel overleg gepleegd worden
met de arts.
✪ Het advies kan gaan over ergo- en kinesitherapie, hulpmiddelen,
communicatie, voeding, sociale aspecten, schoolse vaardigheden,
ontwikkelingsonderzoek…
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RAADPLEGING VOORBEREIDEN
❖ Bekijk samen met uw kinesitherapeut of andere zorgverleners
welke attesten of voorschriften u in de nabije toekomst nodig hebt.
❖ Noteer uw vragen voor de artsen of paramedici.
❖ Breng een verslag mee van de school, de thuistherapeut, het MFC…
Zo kunnen wij gericht advies geven of hun vragen beantwoorden.

VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN
❖ Vraag voorschriften of documenten die een arts moet invullen
of opmaken in de consultatieruimte aan de arts of assistent
(medicatie, kinesitherapie, hulpmiddelen, afwezigheidsattesten
meerdere dagen…)
❖ Vraag een afwezigheidsattest voor school of werk en een
vervoersattest aan de balie.
❖ Een nieuwe afspraak wordt aan de balie gemaakt of per post
bezorgd.
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UW HUISARTS IS BELANGRIJK
✔ Check bij inschrijving altijd of de gegevens van uw huisarts nog
correct zijn.
✔ Uw huisarts ontvangt een verslag van de raadpleging zodat hij
mee op de hoogte is van de opvolging binnen de CP-conventie.
✔ U kunt bij uw huisarts terecht voor tussentijdse voorschriften
(kine, medicatie, e-pathologie).

Mynexuzhealth
Raadpleeg uw medisch dossier via de app of de website
www.mynexuzhealth.be. U vindt er onder andere volgende rubrieken
terug:
✪
✪
✪
✪
✪
✪
✪

Verslagen (7 dagen na validatie)
Afspraken
Radiologische beelden
Vragenlijsten
Documentatie
Contactgegevens
Facturen

TIP: Laat het dossier van uw kind koppelen aan uw eigen dossier.
Zo kunt u ook het dossier van uw kind raadplegen (incl. verslagen
vanaf 1/10/2019).
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Is uw kind jonger dan 15 jaar?
✪ Log in op uw eigen mynexuzhealth-dossier en ga naar Berichten. Stuur
een formeel verzoek met naam en geboortedatum van uw kind naar
‘Patiëntgerelateerde ondersteuning’. U wordt op de hoogte gebracht
zodra uw mynexuzhealth-dossier gekoppeld is aan dat van uw kind.
Is uw kind ouder dan 15 jaar?
✪ Met een volmacht van uw kind kunt u toegang krijgen tot het
mynexuzhealth-dossier van uw kind. U vindt het formulier voor het
aanwijzen van een vertrouwenspersoon op nexuzhealth.be/faq bij de
rubriek ‘Toegang of afschrift dossier’.

CONTACT
Secretariaat
✤ Elke werkdag van 8 tot 12 uur
✤ Tel. 016 34 03 41
✤ E-mail: cp-kind-conventie@uzleuven.be
Coördinator
✤ Heidi Devolder
✤ E-mail: heidi.devolder@uzleuven.be
Links
✤ www.cpinfo.be
✤ CP babbelbox (op Facebook)
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Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door het CP-referentiecentrum in samenwerking met
de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701109.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.

mynexuzhealth

Raadpleeg uw medisch dossier
via www.mynexuzhealth.be
of download de app
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