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Jaarverslag 2021 - 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 

De vergaderingen zijn in het afgelopen jaar steeds online geweest. Dit heeft uiteraard beperkingen, 
maar heeft wel steeds voor een hoge opkomst gezorgd. Met dank aan het VRA bureau voor het 
beschikbaar stellen van een Zoom link op de derde dinsdag van de maand die we kunnen inzetten voor 
onze vergaderingen. Dit verloopt probleemloos. 

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: W.J.  Oudegeest 

Secretaris: D. Oster, F.C.M van Nispen 

Penningmeester: L. de Boer,  

Overige leden: Zie ledenlijst 

Wisselingen: Per 1-1-2021 heeft F.J. Slim penningmeesterschap overgenomen. 
Per 2-3-2021 heeft K. Dankoor het voorzitterschap overgenomen. 

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

Vergaderingen 23-3-2021, 25-5-2021, 28-9-2021, 23-11-2021 

Wetenschappelijke 
bijeenkomsten 

Dit is gekoppeld aan de werkgroepvergaderingen:  
23-3-2021: M. Parkinson en Dans: W. Feenstra 
25-5-2021: Samenvatting nieuwe multidisc. Richtlijn. M Parkinson; D. Oster, C. van 
Dijk 
28-9-2021: Lopende onderzoeken (mobiliteit bij M. Parkinson): J. Nonnekens 
23-11-2021: Kleurrijke communicatie parkinsonnet: Humeyra Saiid, logopedist 

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

Doelen

Optimaliseren netwerkgeneeskunde en samenwerking in de diverse lijnen.  

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

1. Samenwerking met ParinsonNet versterken. (netwerkgeneeskunde) 
2. Deelnemen aan overlegorganen met als doel de Revalidatiegeneeskunde meer zichtbaar te maken.  
3. Deelnemen aan de regionale bijeenkomsten van ParkinsonNet 

Realisatie geplande doelen en acties

1. Er is structureel overleg tussen een afvaardiging van de WPB en afvaardiging van ParkinsonNet. 
2. Er wordt door diverse werkgroepleden deelgenomen aan diverse overlegstructuren en onderzoeken: 

- Parkinson Alliantie (Wya Feenstra) 
- Klankbordgroep Palliatieve zorg voor Parkinsonpatienten (Eline Nelissen) 
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- RAP project (hierbij wordt een online richtlijn/beslisondersteuning ontwikkeld en geïmplementeerd 

die gerichte handvatten biedt voor de paramedische zorg bij mensen met Parkinson.) (Dorinde 

Oster) 
3. In een groot deel van Nederland zijn revalidatieartsen actief betrokken bij de verschillende regionale 

netwerken van ParkinsonNet (Netwerkgeneeskunde en versterken samenwerking met eerste lijn)  

Al deze overlegstructuren zijn nog lopende. 
Realisatie niet geplande doelen en acties

Resultaatmeting

Denk aan: Prestatie-indicatoren en meetinstrumenten 

Doelen

Er is geen prestatie-indicator voor de Parkinsonpatient vanuit de VRA

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

 Klinimetrie is een terugkerend onderwerp in de WPB vergaderingen.  

Realisatie geplande doelen en acties

Klinimetrie is een terugkerend onderwerp in de WPB vergaderingen. 

Realisatie niet geplande doelen en acties

Het is nog niet gelukt om een eenduidige set voor de parkinsonrevalidatie vast te stellen. Waarbij PDQ-39 en 
COPM wel veelbelovend zijn.  

Wetenschappelijke activiteiten 

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

Doelen

Vanuit de WPB is hier geen actieve betrokkenheid. Er zijn wel enkele leden die op persoonlijke titel onderzoek 
doen naar M. Parkinson. (W. Feenstra en J. Nonnekes)  

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Zie boven 

Realisatie geplande doelen en acties

Zie boven 

Realisatie niet geplande doelen en acties

Deskundigheidsbevordering/onderwijs 

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

Doelen

1. De leden van de WPB op de hoogte houden van de diverse ontwikkelingen 
2. Bijdragen aan de basisscholing vanuit de VRA 
3. Netwerk en eerste lijn scholen
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Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

1. Tijdens elke werkgroep vergadering wordt een spreker gevraagd mbt een interessant onderwerp 
2. Er zijn diverse werkgroepleden betrokken geweest bij de basisscholing VRA in 2021 
3. Er wordt door de werkgroepleden regelmatig scholing gegeven in de diverse regio’s 

Realisatie geplande doelen en acties

Zie vorig blok 

Realisatie niet geplande doelen en acties

nvt 

Samenwerkingsverbanden/netwerk 

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

Voorlichtingsmateriaal t.b.v. patiënten 

Doelen

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Contact onderhouden met de Parkinsonvereniging.  
Zie ook overige activiteiten: samenwerking met ParkinsonNet.  

Realisatie geplande doelen en acties

Er is een goed contact met de Parkinsonvereniging.  

Realisatie niet geplande doelen en acties

Overige activiteiten 

Denk aan: Profilering vak; VRA website; Revalidatie Kennisnet 

Doelen

1. Profilering revalidatiegeneeskunde richting samenwerkpartners en patienten 
2. Kennis delen 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

1. Samenwerking met ParkinsonNet versterken/deelnemen in regionetwerken van  
parkinsonnet/samenwerking met neurologen en parkinsonverpleegkundigen binnen 
ziekenhuizen/samenwerking specialist ouderengeneeskunde. 

2. Scholing geven in de regio.  . 

Realisatie geplande doelen en acties

1. De samenwerking met ParkinsonNet is in 2021 goed van de grond gekomen. De overige genoemde 
zaken zijn een continue proces.  

2. Ook dit is een continue proces.  

Realisatie niet geplande doelen en acties
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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 
- 
- 
- 
-

€ nvt 
€ 
€ 50,00 
€ 50,00 
€ 
€ 
€ 

50,00 
50,00 

Totaal kosten eraf € 100,00 

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. 


