Jaarverslag 2018- Werkgroep: MS
Bestuurssamenstelling
voorzitter: Jetty van Meeteren
secretaris: Chaska Bussemaker, per sept.2018 Sven Slikkerveer
penningmeester: Annetje de Rooij
S.v.p. hier alleen samenstelling bestuur per 1/1/2017 en wisselingen gaande het jaar 2017. De gehele ledenlijst invullen op
apart format Ledenlijst werkgroep

Vergaderingen afgelopen jaar
12 april 2018
onderwerpen: MSMS18 congres, behandelmodules, richtlijnrevisie, AIOS scholing, jaarlijkse
bijeenkomst werkgroepen, MS Centra, ataxie en DBS,
13 september 2018
onderwerpen: behandelmodules, scholing therapeuten, richtlijnrevisie, netwerkgeneeskunde,
MUREVAN (meten van uitkomsten)
Aantal vergaderingen en aangevuld met wetenschappelijke bijeenkomsten (hoeveel/ welke thema’s)

Kwaliteit
- Jetty van Meeteren en Vincent de Groot zitten de richtlijnwerkgroep voor die de Richtlijn MS zal
gaan herzien.
- We proberen op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen Kwaliteitsstandaard MS (Vilans)
- Betrokken bij doorontwikkelen behandelmodules
- Het door ons geïnitieerde scholingsprogramma voor paramedici vindt geen navolging. Revalidatieinstellingen lijken niet erg gevoelig voor kwaliteitseisen vanuit behandelkaders, scholingsbudgetten
voor paramedici zijn o.h.a. niet-toereikend. Ondertussen ontwikkelen netwerken (MSzorg) eigen
scholingsprogramma’s in de eerstelijn. We hebben bij de werkgroepbijeenkomst aangegeven dat een
signaal vanuit de VRA naar RN gewenst is.
Bijv. Richtlijnen, behandelkaders, zorgstandaarden; afstemmen behandelprogramma’s; behandelmodules

Resultaatmeting
Er is een oproep aan leden gedaan om deel te nemen aan het MUREVAN onderzoek (meting van
uitkomsten van revalidatie in Nederland)
Bijv. Prestatie-indicatoren en meetinstrumenten

Wetenschappelijke activiteiten
- VUMC organiseerde van 31/5/18 tot 2/6/18 het RIMS congres met Vincent de Groot als voorzitter.
Er werden workshops verzorgd over respiratoire training en over vermoeidheid.
- Vincent de Groot werkt, ondersteund vanuit de RIMS, mee aan APPECO (applying evidence with
confidence), een platform dat clinici helpt door de beschikbare wetenschappelijke evidence bij MSgerelateerde vragen gewogen te presenteren.
Bijv. SKMS-projecten; voordrachten en presentaties; wetenschappelijk onderzoek; workshop tijdens DCRM
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Deskundigheidsbevordering / onderwijs
28/9/18 AIOS scholing neurodegeneratieve aandoeningen, middagprogramma;
Vincent de Groot; revalidatiediagnose en functionele prognose, Jetty van Meeteren;
revalidatiebehandeling, Roger Haenen casuïstiek.
18/12/18 MSMS congres Nieuwegein, workshops;
Maurits Hoonhorst; spasticiteit, Annette Bruinings; revalidatie bij recente diagnose, ondersteuning
voordracht Rijndam/Radboud over blijven werken
Bijv. Opleiding aios; nascholing revalidatieartsen

Samenwerkingsverbanden / netwerk
Actief volgen ontwikkelingen MSzorg NL en MS centra

Bijv. Contacten met (patiënten-)organisaties en andere wetenschappelijke verenigingen; voorlichtingsmateriaal t.b.v. patiënten

Overige activiteiten

Bijv. VRA website; Revalidatie Kennisnet; Profilering vak
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