Jaarverslag 2020 - Werkgroep WZR
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

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:
Esther Kruitwagen
Secretaris:
Chantal Bakker; Almar Bruggeman tot 15/05/2020
Penningmeester:
Overige leden:
Wisselingen:
Per 15/05/2020 Penningmeester: Rik van Ingen

Vergaderingen afgelopen jaar
Aantal vergaderingen en aangevuld met wetenschappelijke bijeenkomsten (hoeveel / welke thema’s)
Vergaderingen
10/01/2020, 15/05/2020 en 11/09/2020
Wetenschappelijke
bijeenkomsten

Niet van toepassing

Kwaliteit
Denk aan: Richtlijnen, behandelkaders, zorgstandaarden; Afstemmen behandelprogramma’s; Behandelmodules
Doelen

Adviseren hoe richtlijnen en behandelkaders, zowel nieuw als te vernieuwen, zo in te richten dat in
ziekenhuizen de kwaliteit van zorg voor revalidatiepatiënten optimaal geborgd wordt. Gestart wordt
met diabetische voet/Charcot en CVA/NAH.
Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Niet expliciet
Realisatie geplande doelen en acties

Geplande acties diabetische voet: bespreken toepasbaarheid van landelijke richtlijnen voor lokale
situatie, en van lokale richtlijnen voor vertaling naar elders.
Realisatie: namens de WZR nam Tessa Busch deel in de NDF werkgroep ‘Multidisciplinaire
samenwerkingsafspraken diabetische voetzorg’. Zij heeft over de stukken voor deze werkgroep
ruggespraak gehouden met leden van de WZR en er is een subwerkgroep Diabetische Voet gevormd
om haar zo nodig snel van repliek te kunnen dienen.

1

Geplande acties CVA/NAH: bespreken toepasbaarheid van landelijke richtlijnen voor lokale situatie, en
van lokale richtlijnen voor vertaling naar elders, in contact met Werkgroep Hersenletsel Revalidatie.
Realisatie: Een presentatie werd gehouden naar aanleiding waarvan door de werkgroep is
gediscussieerd over een shortlist aan criteria die alleen voor het ziekenhuis gelden. De shortlist wordt
opgesteld door een subwerkgroep en besproken met de WHR (dit actiepunt staat nog open bij de
subwerkgroep).
Geplande acties dwarslaesierichtlijn: bespreken toepasbaarheid van landelijke richtlijnen voor lokale
situatie, en van lokale richtlijnen voor vertaling naar elders, in contact met het Nederlands/Vlaams
Dwarslaesie Genootschap.
Realisatie: de NVDG heeft actief de WZR betrokken voor feedback op de herziening van het
ziekenhuisprotocol dwarslaesie, de WZR heeft deze feedback via mail gedeeld met de NVDG. De WZR
kwam tot de conclusie dat dwarslaesie een belangrijk onderwerp is voor de werkgroep en wil in 2021
een open themamiddag organiseren over dwarslaesie in het ziekenhuis met betrokkenheid van de
NVDG.
Realisatie niet geplande doelen en acties

De WZR gaf op verzoek van de Kwaliteitscommissie feedback op de herziene versie van het
Consensusdocument Taakherschikking.
De WZR gaf op verzoek van het VRA bestuur een aanbeveling over betrokkenheid bij de NIV
subsidieaanvraag voor een Leidraad Multimorbiditeit en een gegadigde voor deelname aan
besprekingen hiervoor.
Twee leden van de WZR gaven op verzoek van de NOV commentaar op de herziene richtlijn Totale
Knieprothese.
De WZR gaf op verzoek van enkele collega’s (penvoerder UMCU) een reactie met overzicht van
werkgroepleden die al dan niet actief betrokken zijn bij IC-patiënten, IC-nazorg, en bereid zijn deel te
nemen in een nieuw te vormen tijdelijk gremium met dit onderwerp.
Het WZR bestuur nam deel aan het jaarlijkse VRA Overleg Diagnosegebonden Werkgroepen en heeft
aandacht gevraagd voor de ambitie van de WZR om betrokken te zijn bij alle voor de
ziekenhuisrevalidatie relevante richtlijnen en behandelkaders.
De WZR heeft ruimte geboden voor uitwisseling van ervaringen over Covid via kennisnet en de
werkgroepvergadering van 15/05/2020, die grotendeels over dit onderwerp ging.

Resultaatmeting
Denk aan: Prestatie-indicatoren en meetinstrumenten
Doelen

Aandacht besteden aan value based health care/PREMs/PROMs in ziekenhuissetting.
Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Niet expliciet
Realisatie geplande doelen en acties

Geplande actie: Bespreken van lokale initiatieven op dit gebied, best practices naar voren brengen.
Realisatie: Op werkgroepvergaderingen zijn enkele voorbeelden aan bod geweest, verder (nog) niet
geagendeerd.
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Geplande actie: Visie ontwikkelingen over meetinstrumenten in regionale netwerken, juist ook buiten
PRB.
Realisatie: (nog) niet.
Realisatie niet geplande doelen en acties

Naar aanleiding van de discussie over Diabetische voet zal in 2021 de voetdrukmeting geagendeerd
worden.

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

Niet van toepassing
Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Niet van toepassing
Realisatie geplande doelen en acties

Niet van toepassing
Realisatie niet geplande doelen en acties

Niet van toepassing

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

Verhogen bewustwording binnen VRA van verschillen in werkinhoud tussen centrumrevalidatie en
ziekenhuisrevalidatie, en het belang van de ziekenhuisrevalidatiearts als ambassadeur van
revalidatiegeneeskunde naar verwijzers.
Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties

Geplande actie: Activiteit op DCRM najaar 2020 om aandacht te vragen voor best practices in de
ziekenhuisrevalidatie.
Realisatie: Tijdgebrek en onduidelijkheid over de vorm waardoor deadline voor indienen workshop of
symposium gemist.
Geplande actie: Betrokkenheid bij vernieuwing opleidingsplan ‘Beter’.
Realisatie: bij ontwikkeling van het nieuw opleidingsplan Beter in Beweging speelde locatie van de
opleidingsstages een minder grote rol dan voorheen. Visie WZR is nog in ontwikkeling, daarom lastig
om al speerpunten voor opleidingsplan aan te kunnen dragen. De WZR koos ervoor dit doel voor later
te bewaren.
Realisatie niet geplande doelen en acties
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Samenwerkingsverbanden/netwerk
Denk aan: Contacten met (patiënten)organisaties en andere wetenschappelijke verenigingen;
Voorlichtingsmateriaal t.b.v. patiënten
Doelen

Projectplan samenwerking relevante specialismen.
Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties

Geplande acties: niet geformuleerd.
Realisatie niet geplande doelen en acties

De WZR heeft samen met de werkgroep ziekenhuisrevalidatie van RN een gezamenlijk visiedocument
opgesteld: ‘Visie op ziekenhuisrevalidatie’.
Het WZR bestuur is 3 keer aangesloten bij de vergaderingen van de RN werkgroep
ziekenhuisrevalidatie.

Overige activiteiten
Denk aan: Profilering vak; VRA website; Revalidatie Kennisnet
Doelen

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties

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
Totaal kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
eraf

€
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Opbrengsten
- Bijdrage VRA
Totaal opbrengsten
Financiële middelen werkgroep 31/12/2020 )**

€
€
erbij

€
€

)* 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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