Jaarverslag 2020 - Werkgroep WPB
Hieronder treft u voor de verschillende onderwerpen ruimte om de realisatie van de beoogde doelen en
voorgenomen acties -die de werkgroep aan het begin van het jaar gepland heeft- te beschrijven.
Beschrijf voor het afgelopen jaar kort de doelen en acties, voor zover mogelijk. Schrijf daarna iets over de
realisatie daarvan, en de realisatie van niet geplande doelen en acties.
Misschien wilt u eerst in het algemeen iets over het afgelopen jaar schrijven, zodat dat niet bij alle onderwerpen
apart aan bod hoeft te komen.

Algemeen
Door de coronapandemie en de bijbehorende maatregelen is in maart de vergadering geannuleerd. De andere
vergaderingen vonden via videobellen plaats, wat succesvol verliep en voor een grote aanwezigheid van de
leden zorgde. Ook lukte het om de voorgenomen voordrachten door te laten gaan op deze manier.
De werkgroep heeft besloten om, na de pandemie, een deel van de vergaderingen ook via videobellen te laten
plaatsvinden.

Bestuurssamenstelling
Hier alleen samenstelling bestuur per 1/1/2020 en wisselingen gaande het jaar 2020. De gehele ledenlijst invullen
op apart format Ledenlijst werkgroep.
Voorzitter:
W.J. Oudegeest
Secretaris:
J.D. Oster en F.C.M. van Nispen
Penningmeester:
C.E.. de Boer
Overige leden:
Wisselingen:
Per 1-1-2021 zal F.J. Slim penningmeester worden. In 2021 zal K. Dankoor het
voorzitterscahp overnemen.

Vergaderingen afgelopen jaar
Aantal vergaderingen en aangevuld met wetenschappelijke bijeenkomsten (hoeveel / welke thema’s)
Vergaderingen
26-5-2020, 22-9-2020, 24-11-2020
Deze vonden allen plaats via videobellen mbv Zoom. Dit verliep zonder problemen,
waarbij hartelijk dank voor het VRA bureau voor het mogelijk maken door de
Zoomfaciliteit aan te bieden en de vergaderingen voor ons te plannen.
Wetenschappelijke
bijeenkomsten

Dit is gecombineerd met de vergaderingen door bij de vergadering een externe
spreker uit te nodigen:
26-5-2020: Chris Vriendt (UMC Amsterdam): onderzoek Cogtips
22-9-2020: Fleur Budde (Klimmendaal): Foutloos leren bij M. Parkinson
24-11-2020: Erwin van Wegen (Vu UMC): Klinimetrie bij M. Parkinson.

Kwaliteit
Denk aan: Richtlijnen, behandelkaders, zorgstandaarden; Afstemmen behandelprogramma’s; Behandelmodules
Doelen
1. Betrokken zijn bij de herziening van de multidisciplinaire richtlijn: M. Parkinson
2. Betrokken zijn bij de totstandkoming van de multidisciplinaire kwaliteitstandaard atypische
parkinsonismen.
Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties
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1. Vanuit de WPB zijn Erik Slim, Willem Oudegeest en Susanne Meulman nauw betrokken geweest bij de
realisering hiervan. De herziene richtlijn is in 2020 door de verschillende beroepsverenigingen
goedgekeurd.
2. Vanuit de WPB is Eline Nelissen hierbij betrokken. De kwaliteitsstandaard is in 2020 goedgekeurd.
Van beide richtlijnen is een samenvatting gepresenteerd in het 5e NTR nummer van 2020.

Realisatie niet geplande doelen en acties

Resultaatmeting
Denk aan: Prestatie-indicatoren en meetinstrumenten
Doelen

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties

Realisatie niet geplande doelen en acties
Vanuit de VRA is enkele jaren gelden besloten om de eerder afgesproken prestatieindicator (mPAS) te laten
vervallen.
Bij inventarisatie vanuit de VRA dit jaar zijn door de WPB de volgende uitkomst indicatoren als zinvol genoemd:
COPM en PDQ-39.

Wetenschappelijke activiteiten
Denk aan: SKMS-projecten; Voordrachten, presentaties; Wetenschappelijk onderzoek
Doelen
Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties

Realisatie niet geplande doelen en acties
Vanuit de WPB is er geen specifieke actie gericht op wetenschappelijk onderzoek. Een aantal individuele leden is
wel actief met wetenschappelijk onderzoek, ook op gebied van Parkinson. (oa Wya Feenstra, Alina Teplova en
Jorrik Nonnekes, laatstgenoemde heeft de Ipsenprijs 2020 heeft gewonnen met: Ketenbrede implementatie van
een interactief online platform over compensatiestrategieën voor loopstoornissen bij de ziekte van Parkinson’.)

Deskundigheidsbevordering/onderwijs
Denk aan: Opleiding aios; Nascholing revalidatieartsen; Workshop tijdens DCRM
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Doelen
-

De revalidatiearts en de mogelijkheden voor de parkinsonpatient bekend maken bij patienten en
verwijzers en andere behandelaars.

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties
Door de verschillende werkgroepleden wordt regelmatig scholing en voorlichting gegeven aan verschillende
doelgroepen zoals patienten, co-assistenten, AIOS, paramedici. Meestal nationaal, maar ook wel internationaal.
Door Willem Oudegeest is samen met de paramedici van Meander ziekenhuis Amersfoort een landelijke (online)
meerdaagse scholing verzorgd over de behandelmethode LSVT-Big ism internationale sprekers. Dit is positief
ontvangen.
Door verschillende werkgroepleden wordt regelmatig bijgedragen aan de multidisciplinaire regiobijeenkomsten
van ParkinsonNet. Door deze voordrachten wordt bijgedragen aan de scholing van de paramedici in de regio.

Realisatie niet geplande doelen en acties
5e NTR nummer is een samenvatting van de multidisciplinaire richtlijn ziekte van Parkinson en van de
kwaliteitsstandaard atypische parkinsonnismen gepubliceerd.

Samenwerkingsverbanden/netwerk
Denk aan: Contacten met (patiënten)organisaties en andere wetenschappelijke verenigingen;
Voorlichtingsmateriaal t.b.v. patiënten
Doelen
1. Er is goed contact met de patientenvereniging: de Parkinson Vereniging. Wij vergaderen oa bij hen op
kantoor, gezien de centrale ligging en goede faciliteiten.
2. We willen de samenwerking met het landelijke ParkinsonNet verbeteren.
Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’
Door samenwerking met ParkinsonNet de samenwerking met de eerste lijn verder vormgeven.
Realisatie geplande doelen en acties
1. Het contact met Parkinson Vereniging blijft goed.
2. Hiervoor zijn de eerste contacten gelegd in 2020.

Realisatie niet geplande doelen en acties

Overige activiteiten
Denk aan: Profilering vak; VRA website; Revalidatie Kennisnet
Doelen
De WPB heeft een besloten en open groep op revalidatie kennisnet. In de besloten groep worden mn de
documenten van de WPB gedeeld en gedocumenteerd. De open groep worden interessante data gedeeld.
Verschillende werkgroepleden zijn actief binnen regionale groepen van ParkinsonNet.
Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’
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Realisatie geplande doelen en acties
De open groep zou nog iets actiever van documentatie voorzien kunnen worden.

Realisatie niet geplande doelen en acties

Financiën werkgroep
In 2020 zijn door de werkgroep de volgende kosten en opbrengsten gerealiseerd:
Financiële middelen werkgroep 1/1/2020 )*
Kosten
- bijv. zaalhuur
- bijv. catering
- bijv. sprekers (kadobonnen, wijn, reiskosten)
Totaal kosten
Opbrengsten
- Bijdrage VRA
Totaal opbrengsten
Financiële middelen werkgroep 31/12/2020 )**

€ 2188,97
€
€
€ 150,00

eraf

€ 150,00

erbij

€ 0.00

€
€
€ 2033.97

)* Indien u de financiële middelen zelf beheert, is dit het saldo (op de bank) daarvan aan het begin van het jaar.
)** Idem, maar dan aan het einde van het jaar.
Indien u de financiële middelen niet zelf beheert: neemt u dan contact op met de financieel medewerker van de
VRA, Arjan van Ogtrop.
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