
 

1 
 

Concept Jaarplan 2022 - Werkgroep WAP 

 
Hieronder treft u voor de verschillende onderwerpen ruimte om de plannen voor 2022 te beschrijven. De realisatie 
van de beoogde doelen en voorgenomen acties zullen in het jaarverslag over 2022 terug komen. 
 

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

Doelen 

 

1. Implementatie van kwaliteitstandaard prothesezorg 
2. Kennisuitwisseling over implementatie behandelkader en richtlijn 
3. Behouden van reële vergoedingsmogelijkheid door zorgverzekeraars van hulpmiddelen 

die voor beenamputatiepatiënten relevant zijn.  
4. Actieve bijdrage leveren aan eventueel nieuw voorstel financiering MSR.  

 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’ 
 

1. WAP oefent zijn invloed uit voor een goede implementatie van de kwaliteitsstandaard 
Prothesezorg.  

2. Bespreken in WAP bijeenkomst - vorm nader te bepalen 
3. WAP poogt met nieuwe kwaliteitsstandaard en via diverse gremia (KMK, VRA) invloed 

hierop uit te oefenen.  
4. Verkennen van en zo mogelijk deelname aan patiënteregister voor doelgroep amputatie 

(RN) 
 

 

Realisatie (t.b.v. het jaarverslag) 

 
 

 
 

Resultaatmeting 
Denk aan: Prestatie-indicatoren en meetinstrumenten 

Doelen 

 

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

 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’ 
1&2: participatie van WAP-leden in Expergroep Amputatie van Stichting Revalidatie Impact 

 

Realisatie (t.b.v. het jaarverslag) 

 
 

 
 

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

Doelen 

 

1. Kennis nemen door WAP-leden van wetenschappelijk onderzoek op gebied van 
beenamputaties/prothesiologie stimuleren.  
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2. 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’ 
 

1. - 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. 
- de WAP is adviseur bij aanvraag Academische werkplaats prothesiologie 
 

2. Zie hierboven onder Resultaatmeting 
 

 

Realisatie (t.b.v. het jaarverslag) 
 
 

 
 

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

Doelen 

1. AIOS worden geschoold t.a.v. van beenamputaties en prothesiologie. 
2. Kennis revalidatieartsen en behandelteams wordt op in Behandelkader 2019 

beschreven niveau gebracht en gehouden. 
3. Kennis behandeling van amputatiepatiënten wordt gedeeld tussen meerdere 

behandelteams. 
4. Streven naar deelname WAP-lid aan ISPO-bestuur. 
5. Onderwijs aan patiënten bieden. 
6. Onderwijs t.a.v. beenamputatie en prothesiologie aan bachelor- en masterstudenten 

geneeskunde (inclusief co-assistenten) 
 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’ 
1. WAP-leden participeren actief in de nieuwe scholingsopzet in 2022. 
2. Samenwerking op gebied van scholing en inventariseren scholingsbehoefte i.s.m. ISPO 

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

beenamputatie. 
4. Ingevuld door … 
5. N.t.b. 
6. Inventariseren op welke plekken dit al gebeurd 

 
 

Realisatie (t.b.v. het jaarverslag) 

 
 

 
 

Samenwerkingsverbanden/netwerk 
Denk aan: Contacten met (patiënten)organisaties en andere wetenschappelijke verenigingen; Voorlichtingsmateriaal 
t.b.v. patiënten 

Doelen 
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1. Contacten met de patiëntorganisatie worden onderhouden en onderwerpen van 
wederzijds belang besproken. 

2. Samenwerking vormgeven met specialisten ouderengeneeskunde/Verenso. 
3. Ieder WAP-lid informeert zijn patiënten over de patiëntenvereniging. 

 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’ 
1. - 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. 

2. - Overleg WAP-afvaardiging met Verenso over netwerkvorming rond beenamputatie.  
- Visie WAP bepalen op amputatiezorg in verpleeghuizen en delen met specialisten 
ouderengeneeskunde/Verenso. 

3. Aan ieder WAP-lid/team 
 

Realisatie (t.b.v. het jaarverslag) 

 
 

 
 

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

Doelen 

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

 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’ 
1. - 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. 

2. Elke WAP-vergadering wordt bekeken wat in het NTR gedeeld kan worden. 
 
 

Realisatie (t.b.v. het jaarverslag) 

 
 
 

 
 

Financiën werkgroep 
Zie bijlage 


