Jaarverslag 2019- Werkgroep: WOR
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Bas van de Weg
Secretaris en Penningmeester: Marieke Kool
S.v.p. hier alleen samenstelling bestuur per 1/1/2019 en wisselingen gaande het jaar 2019. De gehele ledenlijst invullen op
apart format Ledenlijst werkgroep

Vergaderingen afgelopen jaar
Er werd 3x vergaderd in 2019: 21 januari, 17 juni en 28 oktober 2019
Tijdens elke wetenschappelijke vergadering werden inhoudelijke presentaties gehouden (zie
scholing).
Aantal vergaderingen en aangevuld met wetenschappelijke bijeenkomsten (hoeveel/ welke thema’s)

Kwaliteit
-De subwerkgroep Kwaliteit (Henk Jan Buijs, Judith de Bruijn en Nicole Zusterzeel, Esther
Horstmann-Keijser), commentaar op de module richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de paliatieve
fase is verwerkt.
-Deelname aan de discussie-werkgroep van ZIN-VRA betreffende stepped care (Hub Hacking)
-Er is begonnen met het herzien van het behandelkader, dit wordt in 2020 afgerond
-Er is opnieuw contact gezocht met SONCOS, als lid van de VRA die onderdeel is van FMS, zijn we
als WOR automatisch betrokken bij SONCOS door hun nieuwe organisatiestructuur.
Bijv. Richtlijnen, behandelkaders, zorgstandaarden; afstemmen behandelprogramma’s; behandelmodules

Resultaatmeting
Geen nieuwe ontwikkelingen.
Prestatieindicatoren zijn onveranderd t.o.v. 2018. Klinimetrie volgens richtlijn. Subwerkgroep: AnneMarie van Haelst, Henk-Jan Buys en Kirsten Nienhuys. Staat elke vergadering op de agenda.
Bijv. Prestatie-indicatoren en meetinstrumenten

Wetenschappelijke activiteiten
-Het SKMS project is goed verlopen, de triage-app is in 2019 in gebruik genomen.
-Aline Vrieling heeft toezegging gekregen voor haar MSRO doelmatigheidsonderzoek
-Aline Vrieling en Emmy Hoefman zijn aangesloten bij richtlijn ontwikkeling fysieke fitheid, vanuit
sportgeneeskunde.
Publicaties:
Bas van de Weg:
-Revalidatie na behandeling van borstkanker: wat kan ik verwachten? Borstkanker blad B, editie
Lente 2019, B23
-Amerikaanse privékliniek claimt sensationele resultaten met Cognitive FX-behandeling
Alternatieve aanpak na hersenletsel: fake of doorbraak? Medisch Contact 45, pp 18-21
-Overlevers van kanker verdienen betere nazorg. Ingezonden brief, Medisch Contact 44.
Presentaties WOR leden:
Bas van de Weg
- The medical perspective in the return to work-trajectory of employees with cancer. Workshops
Arte Velde Hogeschool Gent, i.h.k.v. EU project I-KNOW-HOW. Gent, 27 augustus.
-Poster: Cognitieve klachten en kankerbehandeling: een veelkoppig monster. Jaarcongres
Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie, Driebergen, 15 maart 2019
-Poster: Cognitieve gevolgen van de behandeling van kanker. 37e Congres V & VN
oncologiedagen, Reehorst, Ede, 19-20 november. (Posterprijs publiek)
Marieke Kool:
-presentatie oncologische revalidatie voor radiotherapiegroep ARTI Arnhem feb.2019
-presentatie oncologische revalidatie interne refereeravond Klimmendaal mei 2019
- presentatie oncologische revalidatie op Symposium Netwerk Oncologie Midden Gelderland 25 juni
2019
- presentatie oncologische revalidatie voor RvB Rijnstate en Klimmendaal april 2019
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Bijv. SKMS-projecten; voordrachten en presentaties; wetenschappelijk onderzoek; workshop tijdens DCRM

Deskundigheidsbevordering / onderwijs
De subwerkgroep Scholing bestaat uit Jan Paul van den Berg en Bas van de Weg. Overleg
geweest met de scholingscommissie van de VRA en de organisatie van de basiscursus Bewegen
en Sport: er komt geen vaste plaats van de MSOR in het scholingsprogramma. Na overleg met de
kerngroep van de AIOS is besloten dat er geen EPA oncologische revalidatie komt (subwerkgroep
van Anne-Marie van Haelst en Esther Horstmann)
Presentaties tijdens de vergaderingen:
Januari:
Casper van Koppenhagen UMCU: Late gevolgen radiotherapie
Juni
1. Mevr. E.Castermans klinisch psycholoog/seksuoloog Viecurie. Klachten tijdens/na het

doormaken van kanker en gesprektechnieken bij het bespreekbaar maken van seksualiteit
en de ervaren problemen in de spreekkamer.
2. René Loek en Monique van Dijk, demonstratie e-health Pinktrainer
Oktober:
1.Josephine Drijver PhD neurologie VUmc Leefstijl interventies gericht op het verbeteren van
cognitie na kanker.
2. Goof Schep sportarts Maxima MC; Wat is de implicatie van VO2 max. in het behandeltraject
Bijv. Opleiding aios; nascholing revalidatieartsen

Samenwerkingsverbanden / netwerk
IKNL: M. Velthuis is lid van de werkgroep
Marieke Kool is lid van samenwerkingsverband in ziekenhuis Rijnstate met Klimmendaal, 1 e lijns
therapeuten, proscoop en IKNL.
Kirsten Nienhuijs: nwhht (ned werkgroep hoofdhals tumoren)
H.Boomkamp-Koppen: oncologiecommissie Meander Medisch Centrum Amersfoort.
Bijv. Contacten met (patiënten-)organisaties en andere wetenschappelijke verenigingen; voorlichtingsmateriaal t.b.v. patiënten

Overige activiteiten
Revalidatie Kennisnet wordt uptodate gehouden m.b.t. notulen, presentaties tijdens de
wetenschappelijke middag na de vergaderingen en agenda’s van de vergaderingen.
Bijv. VRA website; Revalidatie Kennisnet; Profilering vak
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