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Jaarverslag 2021 - Werkgroep Amputatie en prothesiologie 

 

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 1/1/2021 en wisselingen gaande het jaar 2021. De gehele ledenlijst invullen 
op apart format Ledenlijst werkgroep. 

Voorzitter: JWE Verlouw 

Secretaris: JM van der Krogt 

Penningmeester: A vd Meer 

Overige leden: Zie ledenlijst 

Wisselingen: 3 nieuwe leden 

 
 

Vergaderingen afgelopen jaar 
Aantal vergaderingen en aangevuld met wetenschappelijke bijeenkomsten (hoeveel / welke thema’s) 

Vergaderingen 27 januari 
24 maart 
26 mei 
22 september 
24 november 

Wetenschappelijke 
bijeenkomsten 

In elke bijeenkomst is een wetenschappelijk deel opgenomen. 
 
 

 
 

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

Doelen 

Richtlijn: 2020 
Behandelkader:2019 
Zorgstandaard: kwaliteitsstandaard Prothesezorg 2020 (aangeboden in 2021) 
 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’ 
Deelname aan implementatie kwaliteitsstandaard 
 
Inzet voor reële vergoedingsmogelijkheid door zorgverzekeraars van hulpmiddelen die voor 
beenamputatiepatiënten relevant zijn. 
 
Bijdrage leveren aan eventueel nieuw voorstel financiering MSR 
 

Realisatie geplande doelen en acties 

Kwaliteitsstandaard: input voor document “Implementatie WIPP” 
Deelname aan werkgroep PPP en Platform protheses (M Pas, B Kap en E Baars) 
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Realisatie niet geplande doelen en acties 

Leden zijn op de hoogte van de nieuwe wet-en regelgeving in het kader van Medical Device Regulation 
De WAP heeft een standpunt geformuleerd over de inzet van PA’s binnen de prothesiologie 
 
 

 
 

Resultaatmeting 

Denk aan: Prestatie-indicatoren en meetinstrumenten 

Doelen 

Formuleren concreet voorstel voor diagnosegroep-gebonden klinimetrie.  
Participatie in landelijke initiatieven met betrekking tot resultaatmeting. 
 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’ 
Na oplevering Richtlijn amputatie en prothesiologie: onderdeel over klinimetrie uitwerken tot concreet voorstel 
voor diagnosegroep-gebonden klinimetrie.  
 

Realisatie geplande doelen en acties 

Expertgroep Amputatie (Stichting Revalidatie Impact) bijeengebracht, uitwerking in 2022 
 

Realisatie niet geplande doelen en acties 

 
 

 
 

Wetenschappelijke activiteiten 

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

Doelen 

Stimuleren van kennisuitwisseling door WAP-leden van wetenschappelijk onderzoek op gebied van 
beenamputaties/prothesiologie. 
 
In de verschillende revalidatiecentra en ziekenhuisafdelingen wordt gebruik gemaakt van uniforme klinimetrie ter 
ondersteuning van multicenter onderzoek. Zie hierboven onder Resultaatmeting. 
 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’ 
Sprekers over een wetenschappelijk onderwerp of met een presentatie van eigen onderzoek bij de WAP-
bijeenkomsten. 
 
Referaat van literatuur door WAP-leden.  
 
Door AIOS CAT laten doen en deze laten presenteren in WAP. 
 
Bij multicenter wetenschappelijk onderzoek wordt bekeken welke WAP-leden / instellingen kunnen participeren. 
 

Realisatie geplande doelen en acties 

Tijdens WAP-bijeenkomsten is een wetenschappelijk deel opgenomen (zie agenda’s en accreditatie) 
Onderzoek “Doelmatigheid van zorg bij beenprothesen”: multicenter onderzoek geïnitieerd vanuit UMCG 
 

Realisatie niet geplande doelen en acties 

Leden zijn op de hoogte van voortgang van het MUREVAN onderzoek 
WAP als adviserende partij bij aanvraag Academische werkplaats Prothesiologie 
 
 

 
 

Deskundigheidsbevordering/onderwijs 

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

Scholing AIOS 
 
Kennis revalidatieartsen en behandelteams wordt op in Behandelkader 2019 en Richtlijn 2020 beschreven niveau 
gebracht en gehouden. 
 
Kennis over behandeling van amputatiepatiënten wordt gedeeld tussen meerdere behandelteams. 
 
Streven naar deelname WAP-lid aan ISPO bestuur 
 
Patiënteneducatie 
 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’ 
Scholing AIOS: WAP-leden nemen deel aan de VRA scholingsprogramma over beenamputaties en 
prothesiologie. Participeren actief in het ontwikkelen van de nieuwe scholingsopzet vanaf 2022. 
 
ISPO: 

- Inventarisatie scholingsbehoefte i.s.m. ISPO Nederland. 
- Streven naar deelname WAP-lid aan ISPO-bestuur. 

 
Eenmaal per 1½ jaar organiseert de WAP een landelijke dag voor behandelteams beenamputatie. 
 
 

Realisatie geplande doelen en acties 

 
De basiscursus Beenamputatie en prothesiologie is in verkorte vorm online aangeboden voor de AIOS in 
september 2021.  
In 2021 (en doorlopend in 2022) wordt een de inhoud omgezet naar een nieuwe blended themacursus nieuwe 
stijl. 
 
ISPO bestuurslidmaatschap: in 2021 ingevuld door Bert Kap 
 
De WAP team dag is door COVID-maatregelen uitgesteld tot 2022. 
 
 
 

Realisatie niet geplande doelen en acties 

 
Boek ‘Fit blijven met prothese’ voor patiënten, meegeschreven door diverse WAP-leden, gepresenteerd op ISPO 
symposium 26-01-2021 
 
Diverse leden hebben gepresenteerd en/of deelgenomen aan het ISPO internationale jaarcongres 
 
Patiënteneducatie: Boek ‘Fit blijven met prothese’ gepresenteerd middels ISPO symposium 26-01-2021. 
 
Online ISPO Avondsymposium 12-10-2021 "Kwaliteitsstandaard Prothesen, Richtlijn Beenprothesen en MDR: 
Toegepast in de praktijk"  

 
 

Samenwerkingsverbanden/netwerk 

Denk aan: Contacten met (patiënten)organisaties en andere wetenschappelijke verenigingen; 

Voorlichtingsmateriaal t.b.v. patiënten 

Doelen 

Contacten met de patiëntorganisatie worden onderhouden en onderwerpen van wederzijds belang besproken. 
 
Samenwerking vormgeven met specialisten ouderengeneeskunde/Verenso. 
 
Ieder WAP-lid informeert zijn patiënten over de patiëntenvereniging. 
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Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’ 
1x per jaar is er overleg met het bestuur van de patiëntenvereniging Korter Maar Krachtig.  
Aansluiten bij (landelijke) evenementen van Korter Maar Krachtig.  
Korter Maar Krachtig wordt betrokken bij de WAP Teamdag. 
 
Overleg WAP-afvaardiging met Verenso over netwerkvorming rond beenamputatie.  
 
Visie WAP bepalen op amputatiezorg in verpleeghuizen en delen met specialisten ouderengeneeskunde/Verenso. 
 

Realisatie geplande doelen en acties 

Overleg met patiëntenvereniging in november gepland, maar uitgesteld door lockdown 
Overleg met Verenso/visievorming verpleeghuiszorg: uitgesteld vanwege coronamaatregelen 
 
Informeren patiënten over patiëntenvereniging: ieder WAP lid individueel 

Realisatie niet geplande doelen en acties 

 
 
 

 
 

Overige activiteiten 

Denk aan: Profilering vak; VRA website; Revalidatie Kennisnet 

Doelen 

Kennisnet wordt up-to-date gehouden. 
Via het NTR worden belangrijke onderwerpen gedeeld. 
 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’ 
De Kennisbank van Kennisnet wordt gevuld met relevante informatie over beenamputaties en prothesiologie en 
deze informatie wordt onderhouden.  
 
Elke WAP-vergadering wordt geïnventariseerd welke informatie voor welke groep op Kennisnet wordt ontsloten. 
 
Elke WAP-vergadering wordt bekeken wat in het NTR gedeeld kan worden. 
 
 

Realisatie geplande doelen en acties 

 
Documenten m.b.t. PPP, AAK, richtlijn en behandelkader zijn up-to-date op het openbare deel van 
revalidatiekennisnet 
Artikelen NTR:  

- Gecombineerde arm-been ergometrie bij mensen met een beenamputatie. L Simmerlink 
- Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek over amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteiten 

(WAP & ISPO-NL). Ch. Hofstad 
 
 

Realisatie niet geplande doelen en acties 

Proefschriften met als onderwerp amputatie/prothesiologie:  
- Liesbeth Simmerlink https://research.rug.nl/nl/publications/combined-arm-leg-ergometry-in-persons-with-

a-lower-limb-amputatio 
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Financiën werkgroep 

 

In 2021 zijn door de werkgroep de volgende kosten en opbrengsten gerealiseerd: 

 

Financiële middelen werkgroep 1/1/2021 )*  € 

Kosten 
- bijv. zaalhuur 
- bijv. catering 
- bijv. sprekers 
- 
- 
- 
- 

 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

 

Totaal kosten eraf € 

Opbrengsten 
- Bijdrage VRA 
- 

 
€ 
€ 

 

Totaal opbrengsten erbij € 

   

Financiële middelen werkgroep 31/12/2021 )**  € 

 
)* 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. 


