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Extra services voor kinderen met een
neurologische aandoening, waaronder
kinderen met cerebrale parese (CP)
Iedere 22 uur wordt er in Nederland een kindje met cerebrale
parese (CP)* geboren.
Wereldwijd zijn er 17 miljoen mensen met CP. CP is een aandoening
en geen ziekte. De zorgbehoefte bij deze kinderen is hoog,
voedingsproblemen zijn veelvuldig aanwezig en voeding is tot op
heden nog een onderbelicht onderwerp.
* 	Cerebrale parese (CP) is een neurologische aandoening. Er zijn >200 verschillende neurologische
aandoeningen, waarbij CP één van de meest voorkomende is. CP is een aangeboren lichamelijke
handicap. De oorzaak hiervan is vaak onbekend, maar het effect is dat een kind zijn spieren niet
goed kan controleren.

(Voedings)problemen
Kinderen met CP hebben frequent voedingsgerelateerde problemen1:
• 89% heeft hulp nodig bij het voeden
• 56% verslikt zich
• 28% van de ouders zijn langer dan 3 uur/dag bezig met voeden
• 22% heeft last van braken
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Gevolgen
Ondervoeding bij kinderen met een ernstig meervoudige beperking wordt
geschat op 29-46%1. Bij kinderen met CP heeft meer dan 1 op de 31
ondergewicht. Beide groepen hebben begeleiding van de diëtist nodig,
helaas is er niet altijd een diëtist betrokken.
Uit onderzoek2 van Sorgente blijkt dat van de kinderen met een neurologische
aandoening die gebruik maken van medische voeding, 50% sondevoeding
gebruikt, 40% drinkvoeding en 10% beide.
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Sorgente is de specialist
Voor alle kinderen met drinkvoeding en/of sondevoeding staat Sorgente
klaar met haar Team KinderCare. De groep patiënten met een neurologische
aandoeningen is aanzienlijk, waarvan de kinderen met CP 5% van de
totale patiëntenpopulatie van Sorgente bedraagt. Deze patiënten zijn vaak
chronische gebruikers van medische voeding3.
De ouders van deze kinderen hebben een grote behoefte aan ondersteuning
bij hun voedingsproblemen; ze willen graag ontzorgd worden. Daarom
bieden de deskundige medewerkers van Team KinderCare extra ondersteuning
voor kinderen met drinkvoeding en/of sondevoeding, waaronder kinderen
met neurologische aandoeningen en CP. Deze deskundigheid wordt geborgd
door het volgen van bijscholingen en trainingen specifiek gericht op deze
kwetsbare groep.
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Waarmee ondersteunen en ontzorgen wij uw patiënt:
Ervaringen delen middels ervaringspagina op website
•
•
•
		
•
		

Beantwoording aan behoefte van ouder en kind.
Ervaringsverhalen van lotgenoten en zorgverleners.
Relevante aandoeningsgerelateerde informatie; doelgericht,
informatief en ondersteunend.
Verwijzingen naar nuttige links met relevante informatie voor ouders en
verzorgers van patiënten met neurologische aandoeningen.

“We waren zeer blij dat ze zich niet
meer verslikte in de voeding”

Ervaringen delen via een patiëntenfilm
• Lotgenoten film waarbij ervaringen worden gedeeld over het gebruik van
medische voeding in het dagelijks leven.

Sofie van der Tol

“Ons meisje straalt weer, dat had
niet gekund zonder de sondevoeding”

Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers
van kinderen met drinkvoeding en/of
sondevoeding
•
		
		
		
		
		
		
		

De nieuwsbrief bevat
belangrijke informatie
aangaande hun medische
voeding. U kunt hierbij
denken aan openingstijden,
bestelmogelijkheden
en bewaaradviezen van
medische voeding.

Verlenging machtiging bij kinderen met drinkvoeding en/of sondevoeding
• Sorgente ondersteunt de ouders en verzorgers van de patiënt bij het
		 verlengen van de aanvraag voor medische voeding. Dit ontlast de ouders.
		 Voor u betekent het meer gemak.

“Vanaf het moment dat we gestart zijn met sondevoeding
is het alleen maar beter geworden”

Sorgente, specialist in
medische voeding
Sorgente is in 2014 gestart
met Team KinderCare.
Een team speciaal voor
kinderen onder de 18 jaar,
die medische voeding nodig
hebben, en hun ouders.
84% van de verwijzers
vindt een gespecialiseerd
team belangrijk en een
meerwaarde hebben. De
klant beoordeelt het team
met een 8.5!
Deze specialisatie en
deskundigheid zet Sorgente
voort voor kinderen
met drinkvoeding en/of
sondevoeding, waaronder
kinderen met een
neurologische aandoening
en CP.

Informatie, advies en ondersteuning door deskundige medewerkers, die hun
kennis met betrekking tot ontwikkelingen in de voedingszorg thuis bij kinderen
up-to-date houden en werken volgens de laatste inzichten en protocollen.
Eenvoudig aanvragen van medische voeding en toebehoren via het
Digitaal Aanvragensysteem Sorgente (D@S) of via email of telefoon.

Snel en gemakkelijk online bestellen.

Snelle levering; voor 17.00 uur besteld, volgende dag (dinsdag t/m
zaterdag) in huis.

Keuze uit een breed assortiment van medische voeding en toebehoren.

24/7 bereikbaar en inzetbaar (bij spoed) van diëtisten en
gespecialiseerde BIG-geregistreerde kinderverpleegkundigen.
Zorg aan huis (na autorisatie van behandelend arts) bij specifieke
zorgvraag zoals het plaatsen van neus- of maagsondes of buttons en
daarmee voorkoming van ziekenhuisopname.

Signaleren van voedingsproblemen en direct informeren van behandelaars.

Voorkomen van verspilling door afstemming op voorkeur van de patiënt
en door het (onder voorwaarden) retour nemen van producten en
creditering bij de zorgverzekeraar.

Nauwe samenwerking met andere behandelaars.

Team KinderCare zorgt samen met u en de patiënt voor de
beste voedingszorg thuis.

Team KinderCare
T aanvragen 030 – 850 20 41 (voor diëtist en arts)
T 030 – 634 62 64 (bereikbaar op werkdagen: 8.30 – 17.00 uur, bij spoed 24/7)
E teamkindercare@sorgente.nl
W http://www.sorgente.nl/ondersteuning/service/team-kindercare

www.twitter.com/Sorgentebv
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