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Jaarverslag 2021 - Werkgroep NDVG

Hieronder treft u voor de verschillende onderwerpen ruimte om de realisatie van de beoogde doelen en 

voorgenomen acties -die de werkgroep aan het begin van het jaar gepland heeft- te beschrijven. 

Beschrijf voor het afgelopen jaar kort de doelen en acties, voor zover mogelijk. Schrijf daarna iets over de 

realisatie daarvan, en de realisatie van niet geplande doelen en acties. 

Misschien wilt u eerst in het algemeen iets over het afgelopen jaar schrijven, zodat dat niet bij alle onderwerpen 

apart aan bod hoeft te komen. 

Algemeen 

Bestuurssamenstelling 
Hier alleen samenstelling bestuur per 1/1/2021 en wisselingen gaande het jaar 2021. De gehele ledenlijst invullen 
op apart format Ledenlijst werkgroep. 

Voorzitter: Mw M. Vos, Maartenskliniek Nijmegen

Secretaris: Mw. CA Dijkstra, De Hoogstraat revalidatie Utrecht

Penningmeester: 

Overige leden: 

Wisselingen: 

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

Vergaderingen 3 maal (februari, juni, oktober)   

Wetenschappelijke 
bijeenkomsten 

NVDG jaarcongres maart  2021 Adelante(online)

ISCOS congres sept 2021 Vancouver 

NVDG werkgroep bijeenkomsten feb,  juni en oktober 2021 

Wetenschappelijk Minisymposium NVDG december 2021 (online) 

VRA colloquim  april 2021 

DCRM november 2021 

Dwarslaesie Organisatie Nederland jaarcongres oktober 2021 

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

Doelen

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), 3 werkgroepen die in overleg met de DON kwaliteit verbeteren qua patientenzorg (op gebied van 

behandeling en onderzoek). Volgend overleg mogelijk rond mei 2022 gepland.  

Richtlijn chronische beademing geautoriseerd met input vanuit NVDG 
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Ziekenhuisprotocol dwarslaesie (incl kinderen) herzien en geaccordeerd in VRA vergadering oktober jl

Overleg VRA bestuur en voorzitter/secretaris NVDG artsen werkgroep 1 keer per jaar voor afstemming 

behandelpromma’s/modules 

Meelezersgroep der Leitlinie "Lebenslange Nachsorge für Menschen mit Querschnittlähmung" van die DMGP 

Deelname aan ontwikkelen generieke module arbeid vanuit de VRA 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties

Realisatie niet geplande doelen en acties

Resultaatmeting

Denk aan: Prestatie-indicatoren en meetinstrumenten 

Doelen

Complicaties meten 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties

Afspraken over complicatie metingen in alle centra: urineweginfecties, decubitus, pneumonie, recent gestart met 
pilot UWI vergelijken onderling, volgende onderwerpen gaan volgen.  

Realisatie niet geplande doelen en acties

Wetenschappelijke activiteiten 

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

Doelen

Bijdrage NVDG leden aan posters/presentaties aan congressen: DCRM (nov 2021) en ISCOS (sept 2021)

3 maal per jaar bijeenkomst werkgroep artsen NVDG met informatief en inhoudelijke programmering  

1 maal per jaar organiseert de Dwarslaesie Organisatie Nederland voor haar leden een jaarcongres, Het NVDG is 

nauw betrokken bij samenstelling van programma en verlenen medewerking in lezingen en workshops 

SKMS project NDD 2.0 : revisie NDD is gedaan en follow-up meting is gemaakt, in 2022 implementatie

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties
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Realisatie niet geplande doelen en acties

Deskundigheidsbevordering/onderwijs 

Denk aan: Opleiding aios; Nascholing revalidatieartsen; Workshop tijdens DCRM 

Doelen

Nieuw scholingsprogramma is ontwikkeld in het kader van scholing voor opleiding AIOS, thema 2 myelum en 

perifeer zenuwletsel, 3-4 februari 2022 eerste scholingsmoment ( online), digitale leeromgeving is vorm gegeven. 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties

Deelname per toerbeurt door NVDG centrum: Expertpanel dwarslaesie Organisatie Nederland : 

https://leden.dwarslaesie.nl/expertpanel

Voorlichting voor patiënten 

Scholing NoNed dwarslaesie revalidatie 

Realisatie niet geplande doelen en acties

Samenwerkingsverbanden/netwerk 

Denk aan: Contacten met (patiënten)organisaties en andere wetenschappelijke verenigingen; 

Voorlichtingsmateriaal t.b.v. patiënten 

Doelen

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties

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, deelname diverse commissies 

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. 
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Vanuit werkgroep is iemand lid van bestuur van stichting EndParalysis, stichting die zich inzet voor genezing van 

chronische dwarslaesie 

Realisatie niet geplande doelen en acties

Overige activiteiten 

Denk aan: Profilering vak; VRA website; Revalidatie Kennisnet 

Doelen

- Samenwerking met patienten verenigingen, geld inzameling tbv dwarslaesie patientenzorg en 

onderzoek, uitwisselen informatie 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties

- Handbikebattle: Handbikebattle  9 oktober 2021 in NL op Tom Dumoulin park in Sittard  2021 

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

- NVDG website : NVDG website actualiseren, uitbreiden met ledenbestand en beheersstructuur inrichten 

- Wings for life run: Wereldwijde sponsorloop voor geldinzameling t.b.v. dwarslaesieonderzoek 

5 mei 2021 deelname door diverse (revalidatie)teams van o.a. het NVDG

Rapenburg race: sponsor-zwemwedstrijd tbv dwarslaesieonderzoek, sept 2021 

- Deelname landelijke expertsessie (ministerie VWS) over lachgas 

Realisatie niet geplande doelen en acties

Financiën werkgroep 

In 2021 zijn door de werkgroep de volgende kosten en opbrengsten gerealiseerd: 

Financiële middelen werkgroep 1/1/2021 )* €
Kosten 
- bijv. zaalhuur 
- bijv. catering 
- bijv. sprekers 
- 
- 
- 
-

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
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Totaal kosten eraf € 

Opbrengsten 
- Bijdrage VRA 
-

€ 
€ 

Totaal opbrengsten erbij € 

Financiële middelen werkgroep 31/12/2021 )** € 

)* Indien u de financiële middelen zelf beheert, is dit het saldo (op de bank) daarvan aan het begin van het jaar. 
)** Idem, maar dan aan het einde van het jaar. 

Indien u de financiële middelen niet zelf beheert: neemt u dan contact op met de financieel medewerker van de 
VRA, Arjan van Ogtrop. 


