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Jaarplan 2021 - Werkgroep WPB 

 
Hieronder treft u voor de verschillende onderwerpen ruimte om de plannen voor 2021 te beschrijven. De realisatie 
van de beoogde doelen en voorgenomen acties zullen in het jaarverslag over 2021 terug komen. 
 

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

Doelen 

 
1. Blijven verkennen van toepassingen van nieuwe therapiemogelijkheden voor Parkinson. 
2. Monitoren implementatie nieuwe multidisciplinaire richtlijn ziekte van Parkinson en zorgstandaard atypische 
parkinsonnismen.  
 
 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’ 
1. Uitnodigen van verschillende behandelaars voor het inhoudelijk deel WPB vergaderingen.  
2. Betrokken werkgroepleden op de hoogte houden. 

 

Realisatie (t.b.v. het jaarverslag) 

 
 

 
 

Resultaatmeting 
Denk aan: Prestatie-indicatoren en meetinstrumenten 

Doelen 

 
1. Implementatie van toepasbare en waardevolle meetinstrumenten. 
 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’ 
1. het onderling delen van de ervaringen van de verschillende meetinstrumenten. 

Realisatie (t.b.v. het jaarverslag) 

 
 

 
 

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

Doelen 

1. vernieuwende sprekers blijven uitnodigen voor de WPB vergaderingen. 
2. Richtlijnen Parkinson en Parkinsonisme implementeren. 
 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’ 
1. update lijst mogelijke sprekers en deze in te plannen voor een inhoudelijke presentatie op de WPB 
vergaderingen.  
2. gezamenlijk uitkosten richtlijnen bestuderen en naar implementatie kijken. 
 
 

Realisatie (t.b.v. het jaarverslag) 

 
 

 
 

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

Doelen 

 
1. Naast uitnodigen sprekers ook elkaar scholen in de vergadering. 
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2. Onderwijs aan alle geïnteresseerden. 
3. Onderwijs AIOS oude stijl gaan nog eenmaal dit jaar gegeven worden. 
4. De AIOS-scholing wordt daarna gereviseerd en dat geld dus ook voor het onderdeel neurodegeneratieve 
aandoeningen  
 
 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’ 
1. op WPB-vergadering gedeelte voordracht om kennis en bespreken mogelijkheden tot implementatie. 
2. in de verschillende regio’s zo mogelijk voordrachten uit de gedeelde kennis van revalidatiekennisnet houden 
voor verschillende gremia. 
3. Naar we begrijpen zijn de neurodegeneratieve aandoeningen weer aan de beurt het komende jaar.  
4. Onderwijs AIOS nieuwe stijl opzetten.  
 

Realisatie (t.b.v. het jaarverslag) 

 
 

 
 

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

Doelen 

1. Verdere positioneren in de zorgketen van gespecialiseerde revalidatiegeneeskunde 
 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’ 
1. Intensivering contacten met de Parkinson Vereniging o.a. door 2 revalidatieartsen in de Parkinson Advies 

Raad.  
2. 2. Intensiveren contacten met ParkinsonNet. 
3. In regio’s contacten goed onderhouden en binnen werkgroep elkaar hiervan op de hoogte houden zodat 

je kunt leren van elkaar. 
 
 

Realisatie (t.b.v. het jaarverslag) 

 
 

 
 

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

Doelen 
1. Continueren van bijhouden open groep Parkinson op  revalidatie kennisnet  
2. Goede contacten blijven houden en daar waar mogelijk verder uitbouwen met de Parkinson Vereniging en 
Parkinsonnet 
 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’ 
1. Aan sprekers van inhoudelijk gedeelte vragen of hand-out van presentatie ook in openbaar gedeelte mag 
gedeeld worden.  
2. Deel blijven nemen aan de landelijke vergaderingen van de Parkinson Advies Raad PAR van de Parkinson 
Vereniging. 
 
 

Realisatie (t.b.v. het jaarverslag) 

 
 
 

 
 
 


