Jaarverslag Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) 2019

Inleiding
Ook in het jaar 2019 heeft de VRA dankzij de inzet van veel actieve en betrokken leden op
diverse werkgebieden haar bijdrage kunnen leveren. Steeds vaker wordt de VRA benaderd
om actief betrokken te zijn bij diverse (kwaliteits-)projecten.
Leden
Per 1 januari 2019 telde de VRA 940 leden, per 31 december 2019 was het aantal leden
gestegen tot 951.
Algemene Ledenvergadering
Op 12 april en 7 november zijn de Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd.
De Algemene Ledenvergadering op 12 april is het moment voor het uitreiken van de prijs
Docent van het Jaar. De winnaar van 2019 was Maikel Siebrecht voor de 1e jaars cursus
Houding en Beweging en de cursus Traumarevalidatie.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 november werden de volgende prijzen
toegekend:
- Van Hoytema Trofee: toegekend aan dr. Wim Janssen, voor zijn inzet voor de VRA, in
binnen- en buitenland, in het bijzonder op het gebied van de opleiding.
- Ipsen Revalidatie Jaarprijs 2019: toegekend aan dr. Annette van Kuijk en haar team, met
het project: ‘Mijn Medisein’.
Aan het einde van het congres, op 7 november, werden nog de volgende prijzen uitgereikt:
- PhD Award Rehabilitation Medicine 2019: toegekend aan Marlies den Hollander voor haar
proefschrift 'Expose or protect? Fear of movement- related pain in Complex Regional Pain
Syndrome type1'.
- Beste presentatie: Laura Bonouvrié met haar onderzoek ‘The effect of intrathecal baclofen
in dykinetic cerebral palsy; the results of the IDYS trial'.
- Beste posterpresentatie: Jennifer Welten met haar poster met de titel 'The effect of coping
style and self-efficacy on anxiety, depression and life satisfaction in patient- partner couples
after stroke'.
Samenstelling van het Bestuur
Per 1 januari 2019 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
J.S. (Hans) Rietman
Voorzitter, lid DB
Mw. L. (Luikje) van der Dussen
Vicevoorzitter, lid DB
C.F. (Casper) van Koppenhagen
Secretaris, lid DB
H.J. (Henk) Arwert
Penningmeester, lid DB
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Mw. A.M. (Anne Marie) ter Steeg
S. (Sven) Schiemanck
P.W.A. (Peter) Muitjens
Mw. A.A. (Annette) van Kuijk
Mw. I. (Inez) van der Ham
F. (Frank) van Herpen
A.C.H. (Sander) Geurts

Lid AB - portefeuille Beroepsbelangencommissie
Lid AB - portefeuille WeCo
Lid AB - portefeuille Cie. Kwaliteit
Lid AB - portefeuille Concilium en Cie. Capaciteit
Lid AB - vanuit Sectie Kinderrevalidatiegeneeskunde
Lid AB - vanuit Kerngroep
Lid AB - vanuit Hooglerarenconvent

In het voorjaar heeft de heer S. Geurts afscheid genomen van het bestuur. De heer F. Nollet
heeft zijn rol binnen het AB overgenomen. Tevens heeft mw. L. van der Dussen afscheid
genomen van het VRA bestuur.
Tijdens de ALV op 7 november nam voorzitter H. Rietman afscheid van het dagelijks
bestuur. Hij werd als voorzitter opgevolgd door mw. A. van Kuijk.
Tevens is op 7 november mw. J. van Meeteren benoemd als lid van het dagelijks bestuur
van de VRA bestuur; mw. A. Zielman werd benoemd als lid van de Kerngroep, afgevaardigd
in het VRA bestuur.
Belangrijke dossiers
•

In 2019 heeft het Zorginstituut een duidingstraject MSR gestart. Het ZiN rapport uit 2015
geeft op onderdelen onvoldoende houvast. In dit gehele traject is de VRA betrokken, ook
bij de vier deelprojecten:
1. Afbakening van de indicatie voor revalidatiebehandeling;
2. Onderzoek naar betere operationalisatie van het begrip ‘complexe en samenhangende
problematiek’;
3. Verduidelijken van het begrip ‘stepped care’;
4. Relatie tussen arbeidsrevalidatie en MSR.
Naar verwachting zal eind 2020 de definitieve rapportage plaatsvinden.
• In het voorjaar is de Taskforce Wetenschappelijk onderzoek van start gegaan. In deze
taskforce wordt samengewerkt door RN, het Hoogleraren Convent en de VRA. In 2020
wordt een voorstel verwacht op welke wijze de 3 partijen het revalidatiegeneeskundig
onderzoek in Nederland willen coördineren en stimuleren.
• Behandelmodules en bekostiging; in het najaar is besloten dat de registratie van de
behandelmodules definitief wordt gestopt. Een haalbaarheidsonderzoek wordt
uitgevoerd, om te bepalen of de beschikbare data geschikt zijn om inzicht te krijgen in
bepaalde deelgebieden. De verschillende diagnose gebonden werkgroepen zullen
betrokken blijven in dit traject.
• In december is de Stichting Revalidatie Impact (SRI) opgericht. Het bestuur van de SRI
bestaat uit vertegenwoordigers vanuit RN, Patiënten Federatie en de VRA. Het VRA
bestuur is vertegenwoordigd door de heer H. Arwert.
De VRA diagnose gebonden werkgroepen zullen intensief bij de activiteiten van de
Stichting worden betrokken. Begin 2020 zal de Wetenschappelijke Raad worden
samengesteld.
• SKMS projecten; tijdens dit jaar zijn er 2 SKMS projecten toegekend:
1. Richtlijn nazorg en revalidatie IC- patiënten
2. Richtlijn Pijnrevalidatie
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Strategische samenwerking met Revalidatie Nederland heeft verder vorm gekregen.
Intensieve samenwerking op belangrijke dossiers (zoals behandelmodules, SRI,
Taskforce Wetenschappelijk Onderzoek), ondersteunt vanuit de bureaus, krijgt steeds
meer vorm.
Samenwerking binnen de Federatie Medisch Specialisten (FMS) krijgt ook vorm op
bureau niveau. Met ondersteuning vanuit de FMS heeft het VRA een start gemaakt om
AFAS te gaan gebruiken ter ondersteuning van de ledenadministratie en de
boekhouding. De verwachting is dat in de komende jaren er meer processen komen
(zoals voor de SKMS projecten) die we binnen AFAS doelmatig en efficiënt kunnen gaan
uitvoeren.
Het VRA bestuur heeft dit jaar een samenwerkingsovereenkomst met Cochrane
Rehabilitation getekend.
Er is een start gemaakt met de aanpassing van het Algemeen Beroepskader.
Er zijn in 2019 drie nieuwe diagnose gebonden werkgroepen geaccrediteerd:
1. Werkgroep Hand-Polsrevalidatie (WHPR)
2. Oprichting WHR- samengaan van WCN en WTH
3. Oprichting werkgroep Ziekenhuisrevalidatie

Samenstelling VRA bureau per 1 januari 2019
Mw. W. (Wijnandien) Hoek- Scholten (directeur)
Mw. S. (Sigrid) van Haaster-Houwing (Beleidsadviseur en projectmanager)
Mw. J. (Jacqueline) Hoeboer (secretariaat en Commissie Kwaliteit)
Mw. N. (Natasja) van Veen (Beleidsmedewerker Kwaliteit).
Mw. S. (Simone) Vernooij (secretariaat, Concilium en Wetenschapscommissie)
Mw. H. (Heidi) Wals (communicatie en secretariaat)
De heer A. (Arjan) van Ogtrop (financiën en de SKMS administratie)
Per 1 april hebben Sigrid van Haaster en Natasja van Veen afscheid genomen van het VRA
bureau. Per 1 april is Maud Oomen als beleidsadviseur en projectmanager aangenomen. Per
1 juni is het VRA bureau versterkt met de komst van Corine Ottevanger, beleidsadviseur.
Congressen 2019
In het voorjaar werd op 12 april het Colloquium gehouden in het NBC te Nieuwegein;
ongeveer 400 leden hebben deelgenomen aan deze interactieve dag, met meerdere
workshops.
In het najaar is het 2-daags wetenschappelijke congres (DCRM 2019) georganiseerd in
Utrecht (DeFabrique), op 7 en 8 november, met als thema: ‘Rehabilitation medicine; In the
right place, at the right time’. Het gevarieerde aanbod van workshops en mini-symposia werd
zeer gewaardeerd door de ruim 650 deelnemers.
Gremia
Ook in 2019 zijn de verschillende gremia binnen de VRA zeer actief geweest. Op de VRA
website kunt u de volledige jaarverslagen lezen van de commissies en werkgroepen. Op 28
augustus was het overleg van het DB met afgevaardigden van de (bestuurscommissies) en
op 2 oktober was de jaarlijkse bijeenkomst van de geaccrediteerde werkgroepen met een
vertegenwoordiging vanuit het VRA bestuur.
Regulier overleg
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Het Dagelijks Bestuur heeft in het afgelopen jaar 19 keer vergaderd. Het Algemeen Bestuur
is 5 keer bijeen geweest, inclusief de jaarlijkse beleidsdag, die in maart werd gehouden en
waarbij revalidatiecentrum Tolbrug gastheer was. De beleidsdag stond in het teken van de
verdere uitwerking van het strategisch plan.
Tijdens de ALV op 12 april is de richtlijn DCD vastgesteld. Tevens zijn toen de volgende
behandelkaders vastgesteld: Dwarslaesie en Beenamputatie.
Tijdens de ALV van 7 november is richtlijn Spinale Musculaire Atrofie (SMA) type 1
vastgesteld, evenals het behandelkader NMA kinderen.
De voorzitter en vicevoorzitter van het VRA bestuur hebben actief geparticipeerd in de
Algemene Vergadering (AV) van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).
Tijdschrift
In 2019 is het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) 5 keer verschenen.
De heer M.W. (Mattijs) van Alsem is hoofdredacteur. Een nieuwe uitgever, Performis, is
vanaf 2019 verantwoordelijk voor NTR.
Website en communicatie met de leden
Dit jaar zijn er met regelmaat nieuwsbrieven verstuurd; naast algemene nieuwsbrieven zijn er
ook thema-nieuwsberichten, een opleidingsnieuwsbrief, een Kerngroep-nieuwsbrief en
nieuwsberichten over de congresactiviteiten verschenen.
Ook de media Twitter en LinkedIn zijn ingezet voor communicatie met de achterban.
Seniorenbijeenkomst
Op vrijdag 18 oktober is er een bijeenkomst voor senior-leden georganiseerd. Deze keer was
er een ontvangst geregeld in Haren, Beatrixoord. Jan Geertzen en zijn team, en Rienk
Dekker verzorgde het inhoudelijke gedeelte van de middag.
Dertig senioren hebben deelgenomen aan deze interessante dag.
Benoemingen en oraties hoogleraren revalidatiegeneeskunde
Per 1 juni 2019 is prof. dr. R. (Rienk) Dekker, revalidatiearts UMC Groningen Centrum voor
Revalidatie, aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot hoogleraar
Revalidatiegeneeskunde in het bijzonder Revalidatie Actieve Leefstijl en Sport
(Rehabilitation, physical activity and sports).
Prof. dr. A.I. (Annemieke) Buizer is per 1 oktober 2019 benoemd tot hoogleraar
Kinderrevalidatiegeneeskunde binnen de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het
Amsterdam UMC.
Promoties VRA leden in 2019
• Kees Hein Woldendorp – 24 april 2019 met Musculoskeletal complaints and dysfunction
in musicians
• Laura Bonouvrié – 30 oktober 2019 met Intrathecal baclofen treatment in children with
neurological disorders
• Suzanne Lambregts - 19 december 2019 met – ‘Long-term Outcome in Children and
Youth with Acquired Brain Injury’
Overleden VRA leden
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Op 4 mei overleed revalidatiearts Marc Rulkens op 64-jarige leeftijd. Vanaf 1989 was hij
in dienst van Klimmendaal als revalidatiearts. In eerste instantie werkte hij binnen de
kinderrevalidatie. Later stapte hij over naar de ziekenhuisrevalidatie in het
Gemeenteziekenhuis te Arnhem. In Rijnstate heeft hij mede de opleiding tot
revalidatiearts opgezet waarna hij gedurende vijftien jaar opleider is geweest.
Marc was van 1991 tot 1995 bestuurslid van de VRA en nam deel aan de
Kwaliteitscommissie van de VRA.
Oud revalidatiearts Hilda Rietema overleden is op 24 juni overleden. Met haar hoge
leeftijd van 91 jaar was ze nog steeds lid van de VRA en droeg ze de vereniging een
warm hart toe. Als revalidatiearts kwam Hilda in 1964 in dienst bij De Hoogstraat in
Leersum, waar ze zich aanvankelijk richtte op de kinderrevalidatie en later op de
revalidatie van volwassenen. In 1992 ging ze met pensioen; ze werkte toen nog steeds
bij De Hoogstraat, die inmiddels was verhuisd naar Utrecht.
Oud revalidatiearts dr. Henriëtte Hens-Versteegh overleed op 30 oktober op 78-jarige
leeftijd. Zij was haar werkzame leven begonnen bij het Nederlands Zeehospitium in Kijkduin,
de voorloper van Sophia Revalidatie, waar ze in 1998 afscheid nam als directeur
patiëntenzorg. Als VRA-lid is ze in 1990 onderscheiden met de zilveren balk van de vereniging
en werd ze in 1998 vereerd met de toekenning van de Van Hoytema Trofee.
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