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Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties

Kwaliteit 

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

Continu: update van behandelkader en 
zorgstandaard dwarslaesie in afstemming 
met DON,  

Voorzetting  discussie en uitrollen visie op 
dwarslaesie revalidatie met 
bestuurders/DON/revalidatieartsen (TOP 
overleg) 

implementatie ziekenhuis en 
kinderprotocol 

Bestuur NVDG  agendeert dit thema met DON en tzt goedkeuring behandelkader 
voorleggen aan VRA 

Vergaderingen  worden gepland door voorzitter DON en terugkoppeling via NVDG 
artsen werkgroep 

Op NVDG en VRA site en scholingscursus (feb 2022) verspreiden 

Resultaatmeting 

Denk aan:  
- Prestatie-indicatoren en 
meetinstrumenten 

Implementatie eenmalige follow up meting 
NDD tussen 9 en 15 maanden na klinisch 
ontslag. 

Per 1 -03 -2022 start in alle centra 
Per 1-05-2022 terugkoppeling naar E Scholten, Hoogstraat 

Wetenschappelijke 
activiteiten 

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

Jaarlijkse bijdragen aan 
ISCOS 
DCRM  
NVDG symposium 

Per 1-9-2022 terugkoppeling SKMS subsidie naar VRA 

Deskundigheidsbevordering/ 
onderwijs 

Denk aan:  
- Opleiding aios en  
- Nascholing revalidatieartsen

Deelname per toerbeurt door NVDG 
centrum: Expertpanel dwarslaesie 
Organisatie Nederland : 
https://leden.dwarslaesie.nl/expertpanel
Voorlichting voor patiënten 

Jaarplan 2022 - Werkgroep: NVDG
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- Workshop tijdens DCRM Scholing NoNed dwarslaesie revalidatie

Samenwerking/ netwerk 

Denk aan: 
- Contacten met 
(patiënten)organisaties en 
andere wetenschappelijke 
verenigingen 
- Voorlichtingsmateriaal t.b.v. 
patiënten 

Dwarslaesie Organisatie Nederland 
(DON):, medewerking aan elkaars 
ledencongressen en regionale 
contactdagen. NVDG wordt betrokken in 
door DON ontwikkelde DwarslaesieWiki, 
Website, Dwarslaesiemagazine, etc. We 
vinden elkaar bij landelijke 
maatschappelijke thema’s, etc.  

International Spinal Cord Society (ISCoS): 
Membership Council ISCoS, lidmaatschap  
(erkende zusterorganisatie) en deelname 
aan jaarlijkse congres 

Deutschsprachigen Gesellschaft fur 
Paraplegie (DMGP): Deelname aan 
jaarlijkse congres 

NVDG wetenschapscommissie om de 
toekomst van onderzoek  in 
dwarslaesierevalidatie in Nederland te 
waarborgen, kennisuitwisseling en 
samenwerking te stimuleren   

Iederin:  Netwerk voor mensen met een 
beperking of chronische ziekte. We vinden 
elkaar op actuele maatschappelijke 
onderwerpen. 

2 maal per jaar bestuurlijk overleg 

Jaarlijks congres 

Jaarlijks congres 

2 maal per jaar overleg, waarvan 1/x jaar gekoppeld aan minisymposium 

Overige activiteiten 

Denk aan: 
- Profilering vak  
- VRA website  
- Revalidatie Kennisnet 

- Handbikebattle: jaarlijks 

evenement waarbij alle NVDG 
centra betrokken zijn 

- Revalidatie Kennisnet : NVDG- 

groep ter uitwisseling informatie, 
notulen en als forum  
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- NVDG website : NVDG website 

actualiseren, uitbreiden met 
ledenbestand en beheersstructuur 
inrichten 

- Wings for life run: Wereldwijde 

sponsorloop voor geldinzameling 
t.b.v. dwarslaesieonderzoek 
mei 2022 deelname door diverse 
(revalidatie)teams van o.a. het 
NVDG 

Rapenburg race: sponsor-
zwemwedstrijd tbv 
dwarslaesieonderzoek, sept 2022 


