Jaarplan 2021 - Werkgroep Oncologische revalidatie
Onderwerp:

Doelen:

Voorgenomen acties

Borgen uitgangspunten richtlijn MSOR uit
2017 en optimaliseren signalering &
verwijzing voor MSOR.

Delen met stakeholders van resultaten project “triage en nazorg in de oncologische
revalidatie – van papier naar praktijk” (financiering SKMS)

Operationalisatie van het begrip complexe
samenhangende problematiek in de
medisch-specialistische revalidatie bij
oncologie

Deelname secretaris en voorzitter WOR

Behandelprogramma’s Medische
Specialistische Oncologische Revalidatie
zijn optimaal afgestemd

Verdere afstemming binnen Werkgroep Oncologische revalidatie en diverse
subwerkgroepen.

WOR beoordeelt / adviseert / schrijft mee
aan concept richtlijnen op oncologische
gebied, waar gevraagd

Subwerkgroep Kwaliteit/richtlijnen van de WOR heeft deze taak

Revisie vigerende behandelkader

Subwerkgroep hiervoor aangesteld; afronding maart 2021

Deelname richtlijn fysieke fitheid (eigenaar
VSC)

Borgen uitgangspunten MSOR in richtlijn van VSC

Generieke en doelgroep-specifieke
patiënteninformatie & uitkomstmaten
worden standaard geregistreerd

Going concern/alle WOR praktijken

Prestatie-indicatoren worden door iedere
revalidatie-instelling aangeleverd

Informatie prestatie-indicatoren wordt gedeeld binnen de WOR

In kaart brengen opbrengst

Aantal (%) metingen van de 2 uitkomstindicatoren landelijk in kaart brengen

Kwaliteit
Denk aan:
- Richtlijnen, behandelkaders,
zorgstandaarden,
- Afstemmen
behandelprogramma’s
- R-EPD
- Behandelmodules

Resultaatmeting
Denk aan:
- Prestatie-indicatoren en
meetinstrumenten
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uitkomstindicatoren

Wetenschappelijke
activiteiten
Denk aan:
- SKMS-projecten
- Voordrachten, presentaties
- Wetenschappelijk onderzoek

Project doelmatigheid Oncologische
Revalidatie

Multicenter, door ZonMW gefinancierd project, coördinator Dr. A. Vrieling

Regionale en landelijke presentaties

Zie onder

Bekendheid geven aan oncologisch
netwerk- matched care

Beoogde publicaties in Huisarts en Wetenschap, tijdschrift O2 oedeem en
oncologie, presentatie kanker & voeding, en hoofdstuk in handboek voeding en
kanker

Interdisciplinaire Medische Specialistische
Oncologische Revalidatie is bekend bij
stakeholders/latente verwijzers/de patient

Doorlopende betrokkenheid bij scholing voor ervaringsdeskundigen, collega’s, para
en perimedici, en (oncologie)verpleegkundigen. Bijdragen aan minimaal twee
landelijke bijeenkomsten/scholingscycli in 2020, oa NVFL (september) en
paramedici (oktober)

Kennis-uitbreiding leden WOR

Inhoudelijk programma bij iedere WOR vergadering; structureel uitnodigen 1-2
externe deskundigen per vergadering

De financiering van interdisciplinaire
Medische Specialistische Oncologische
Revalidatie blijft gehandhaafd

Doorlopend, waar nodig, overleg met RN, zorgverzekeraars, VRA bestuur en
andere stakeholders tav financiering door de WOR

Deskundigheidsbevordering/
onderwijs
Denk aan:
- Opleiding aios en
- Nascholing revalidatieartsen

Samenwerking/ netwerk
Denk aan:
- Contacten met
(patiënten)organisaties en
andere wetenschappelijke
verenigingen
- Voorlichtingsmateriaal t.b.v.
patiënten

De interdisciplinaire Medische
Specialistische Oncologische Revalidatie
heeft een duidelijke positie binnen de
Medisch Specialistische
Revalidatiegeneeskunde
Informatie met patiëntenvereniging Leven
met kanker-beweging wordt uitgewisseld

Overleg met RN en VRA bestuur door WOR

Periodiek overleg met Nederlandse Federatie Kankerpatiënten, Hematon, IKNL, de
NVFL, NVMO, NVPO, en overige relevante instellingen
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De interdisciplinaire Medische
Specialistische oncologische revalidatie
staat goed op de kaart.

Subwerkgroep PR & communicatie

Alle regio’s in Nederland zijn
vertegenwoordigd in de WOR

Alle provincies – Flevoland uitgezonderd – zijn vanaf 2016 in de WOR met één of
meerdere leden vertegenwoordigd.

Informatie op VRA-website en Kennisnet
wordt up-to-date gehouden

Subwerkgroep PR/communicatie/Kennisnet vanuit WOR is hiervoor
verantwoordelijk

Bekendheid en samenwerking met
ketenpartners wordt verbeterd

WOR leden zetten in eigen regio netwerk op / onderhouden contacten

Bekendheid wordt gegeven aan de
herziene richtlijn bij medisch specialisten,
oncologisch verpleegkundigen en andere
verwijzers

WOR leden houden voordrachten voor potentiële verwijzers in de regio

Overige activiteiten
Denk aan:
- VRA website
- Revalidatie Kennisnet
- Profilering vak

Stimuleren gebruik bij triage van
https://keuzehulpkankerrevalidatie.nl/

Contact met relevante patiëntenverenigingen

Op websites stakeholders en website https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/

o.a borstkankervereniging, stichting jongeren en kanker, en Hematon
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