Jaarverslag 2017- Werkgroep: WPB
Bestuurssamenstelling
Willem Oudegeest: voorzitter
Francien van Nispen: secretaris
Dorinde Oster: secretaris
Lotta de Boer: penningmeester
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
21-3-2017: spreker Bareld van der Ploeg, lid van de WAT (werkgroep aanvullende therapieën) van de
Parkinson vereniging. Titel presentatie: aanvullende therapieën bij Parkinson.
23-5-2017: spreker Jorrit Hoff, neuroloog. Titel: behandeling van Parkinson de novo en bij yoppers.
26-9-2017: spreker Bas van de Weg, revalidatiearts. Titel: Cannabis en Parkinson.
21-11-2017: spreker Edwin Stavleu, psycholoog bij Koninklijke Visio. Titel: visuele problematiek bij
Parkinson.
Tevens verschillende casus besprekingen.
Aantal vergaderingen en aangevuld met wetenschappelijke bijeenkomsten (hoeveel/ welke thema’s)

Kwaliteit
Behandelkader is in 2015 vastgesteld en zal nog worden herzien na definitieve vaststelling van de
nieuwe multidisciplinaire richtlijn bij de ziekte van Parkinson.
Afstemming behandelprogramma’s en klinimetrie onderling, blijft echter een onderwerp van
bespreking.
Behandelmodules Parkinson zijn door de werkgroep vastgesteld en zullen nog worden geëvalueerd
d.m.v. casuïstiek.
Bijv. Richtlijnen, behandelkaders, zorgstandaarden; afstemmen behandelprogramma’s; behandelmodules

Resultaatmeting
Klinimetrie-set is vastgesteld, dit is nog niet uniform in gebruik op de verschillende locaties en zal nog
worden afgestemd.
Er is nog geen goede prestatie-indicator vastgesteld voor de Parkinson, gezien het progressieve
ziektebeeld is dit ook niet makkelijk te realiseren.
Bijv. Prestatie-indicatoren en meetinstrumenten

Wetenschappelijke activiteiten
Verschillende voordrachten door werkgroep leden m.b.t. Parkinson in eigen regio.
Basiscursus met verschillende workshops m.b.t. Parkinson.
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Meeschrijven aan de nieuwe multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson (nog mee bezig).
Ondersteuning bij meeschrijven aan de richtlijn Parkinsonismen (nog mee bezig).
Bijv. SKMS-projecten; voordrachten en presentaties; wetenschappelijk onderzoek; workshop tijdens DCRM

Deskundigheidsbevordering / onderwijs
Nascholing via ParkinsonNet, verschillende werkgroep leden zijn hier lid van, o.a. congres
ParkinsonNet.
Kennis delen en elkaar scholen tijdens de WPB-vergaderingen naast de spreker, m.b.t. Parkinson
revalidatie.
Basiscursus AIOS m.b.t. Parkinson.
Onderwijs aan geïnteresseerden.
Bijv. Opleiding aios; nascholing revalidatieartsen

Samenwerkingsverbanden / netwerk
Goed contact met de Parkinson Vereniging.
2 leden van de WPB zijn lid van de Parkinson Advies Raad (PAR) van de Parkinsonvereniging.
Lid van het ParkinsonNet met regionale bijeenkomsten door sommige WPB-leden.
In sommige regio’s is er een goed netwerk met eerste lijns ParkinsonNet aangesloten therapeuten en
verpleeghuis.
Bijv. Contacten met (patiënten-)organisaties en andere wetenschappelijke verenigingen; voorlichtingsmateriaal t.b.v. patiënten

Overige activiteiten
Regelmatig nieuws op kennisnet, als ook agenda en notulen van de vergaderingen.
Presentaties van sprekers worden ook op kennisnet gezet (na toestemming).
Vertegenwoordiging van de Revalidatiegeneeskunde bij de PAR.
Artikel in NTR betreft themanummer gastredactie volgt nog.
Bijv. VRA website; Revalidatie Kennisnet; Profilering vak

2

