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Jaarverslag 2020-- Werkgroep: WAPA (werkgroep amputatie en prothesiologie 
arm) 

Bestuurssamenstelling 
Michael Brouwers; voorzitter 
Margriet Poelma,secretaris 
 L.M. Melis – Schrijver, ergotherapeute- lid; 
Natascha Ringeling, penningmeester;  
Jaswant Koendjbiharie, instrumentmaker-lid;  
Dick Plettenburg, onderzoeker-lid 

S.v.p. hier alleen samenstelling bestuur per 1/1/2017 en wisselingen gaande het jaar 2017. De gehele ledenlijst invullen op 
apart format Ledenlijst werkgroep 

Vergaderingen afgelopen jaar 

De WAPA dag (organisatorisch en inhoudelijk deel) vond plaats op 29-09-2020. Online. 
Onderwerpen wetenschappelijke/inhoudelijk deel: 1. Nieuwe bovenarmfitting door Nico Kamp; 
2. Wetenschappelijke Onderzoeken ‘de zorg rondom handprothesen kan doelmatiger’ door 
Nienke Kerver en 3. Project overbelastingsklachten door Corry van der Sluis; 4.HERO arm, 
casus en presentatie arm door industrie door Marie-Louise Vestjens en Peter Deschuyffeleer; 
5. Web-based tool voor jongeren met een korte arm door Iris van Wijk 

Telefonische of skype bestuursvergaderingen gemiddeld 4 -6 x per jaar, waarvan 4 maal alleen 
het dagelijks bestuur. 

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

Kwaliteit 
Deelname WAPA aan werkgroep kwaliteitsstandaard voor prothesen in opdracht van het 
ministerie van VWS. De kwaliteitstandaard is afgerond en goedgekeurd door het Zorginstituut, 
deze wordt in 2021 verder geïmplementeerd. Een Zon MW aanvraag voor onderzoek naar de 
implementatie wordt voorbereid. 
Michael Brouwers neemt deel als lid van de WAPA. Regelmatig overleg met Corry van der 
Sluis gezien hun achtergrond als projectleiders van het PPP-arm project en het ZonMw 
Doelmatigheidsproject gebruik prothesen van het UMCG.  

Modulair registreren en formuleren zorgproducten armamputatie: geen eenduidig beleid -
voortgaand aandachtspunt. Armamputatie/reductiedefect wordt nu niet verder uitgewerkt.  

Enquête behandelteams naar aanleiding van behandelkader VRA: stand van zaken:. 
Er zijn naar aanleiding van de behandelkader enquête door 8 centra gegevens aangeleverd. De 
meeste centra voldoen aan de gevraagde criteria hoewel niet op alle posities volledig. De 
enquête zal verder worden besproken op de volgende WAPA dag.

Bijv. Richtlijnen, behandelkaders, zorgstandaarden; afstemmen behandelprogramma’s; behandelmodules 
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Resultaatmeting 

Geen wijzigingen. COPM en D Quest wordt gebruikt.  

Bijv. Prestatie-indicatoren en meetinstrumenten 

Wetenschappelijke activiteiten  

ZonMw onderzoek: “ De zorg rondom handprothesen kan doelmatiger”: promovendus Nienke 
Kerver. UMCG projectleiding Prof Dr van der Sluis en M. Brouwers 

ZonMw aanvraag voorbereiding implementatie onderzoek Kwaliteitsstandaard Prothesen, 
aanvraag door RaboudUMC Nijmegen 

Bijv. SKMS-projecten; voordrachten en presentaties; wetenschappelijk onderzoek; workshop tijdens DCRM 

Deskundigheidsbevordering / onderwijs 

WAPA dagen: 29-09-2020 online: deze is erg succesvol verlopen.  
Organisatorisch deel in de ochtend en een inhoudelijk deel in de middag, waarbij er een 
multidisciplinaire samenstelling is van de deelnemers te weten; instrumentmakers; artsen en 
ergotherapeuten/fysiotherapeuten en onderzoekers.  

ISPO Nederland:  deelname en presentaties door WAPA leden.  

PAOG VRA cursus Hand/polsrevalidatie en Armamputaties Reductiedefecten februari gaat 
weer plaatsvinden in 2021, nu online. Organisatie M. Brouwers C.K. van der Sluis. 

Bijv. Opleiding aios; nascholing revalidatieartsen 

Samenwerkingsverbanden / netwerk 

Het PPP arm protocol is ondergebracht bij de ISPO. 
En voor de technische ondersteuning bij ISATIS Nijmegen. 
Er loopt een aanvraag van de SKMS voor de verbetering van het PPP-arm protocol.  

De PPP-werkgroep bestaat nu uit de leden: Anke Verlouw, Frenk Peters, Chantal Vervoort, 
Antoinette van de Ven en Paula Wijdenes. 

Relatie met Korter Maar Krachtig en de ISPO 
Er werd voor de zomer een overleg gepland met het bestuur van KMK en de ISPO. Met als 
onderwerp o.a. de belangenbehartiging en de implementatie kwaliteitsstandaard prothese. 

2 maal is een nieuwsbrief aan de leden gestuurd met laatste ontwikkelingen 

Bijv. Contacten met (patiënten-)organisaties en andere wetenschappelijke verenigingen; voorlichtingsmateriaal t.b.v. patiënten

Overige activiteiten 

De activiteiten van de WAPA worden gecoördineerd via Revalidatie Kennisnet.  
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Bijv. VRA website; Revalidatie Kennisnet; Profilering vak


