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Jaarverslag Commissie Wetenschap & Innovatie 2019 
 

1. Naamswijziging commissie 

De naam van de wetenschappelijke commissie op de beleidsmiddag van 16 januari 2019 gewijzigd in 

de Commissie Wetenschap en Innovatie.  

 

2. Samenstelling 

De samenstelling van de Commissie Wetenschap & Innovatie (WeCo) was per 1 januari 2019 als 

volgt:  

 

Voorzitter:  Prof. dr. C.A.M. (Coen) van Bennekom  

 

Leden:    Prof. dr. A.M.C.F. (Jeanine) Verbunt 

Dr. R. (Rienk) Dekker 

Dr. A.I. (Annemieke) Buizer 

Prof. J.B.J. (Hans) Bussmann 

Drs. A.C.M. Huisinga 

Dr. J.J.L. (Jorit) Meesters 

Dr. R.F. (Robert) Pangalila 

Prof. dr. M.W.M. (Marcel) Post 

Dr. S.K. (Sven) Schiemanck 

Drs. N.B.M. (Nicole) Voet 

Dr. J. (Jeanine) Voorman 

 

Ondersteuning VRA-bureau:  S.I.G. van Haaster-Houwing, MSc beleidsadviseur/ projectmanager  

    S. Vernooij, secretaresse 

     

De samenstelling van de WeCo was per 31 december 2019 als volgt:  

 

Voorzitter:  Prof. dr. R. (Rienk) Dekker  

 

Leden:    Prof. dr. A.M.C.F. (Jeanine) Verbunt 

Prof. dr. A.I. (Annemieke) Buizer 

Prof. J.B.J. (Hans) Bussmann 

W. (Willemijn) Ernens, MSc 

Dr. J.J.L. (Jorit) Meesters 

Dr. R.F. (Robert) Pangalila 

Prof. dr. M.W.M. (Marcel) Post 

Dr. S.K. (Sven) Schiemanck 

Drs. N.B.M. (Nicole) Voet 

Dr. J. (Jeanine) Voorman 

 

Ondersteuning VRA-bureau:  M. Oomen, MSc, MA, beleidsadviseur/ projectmanager  

    S. Vernooij, secretaresse  

 

3. Vergaderingen 

De Commissie Wetenschap & Innovatie (WeCo) heeft in totaal zeven keer vergaderd, waarvan twee 

keer lijfelijk in Utrecht en vijf maal telefonisch. Een afvaardiging van de WeCo heeft deelgenomen aan 

het gezamenlijke overleg met het bestuur en de gremia. Daarnaast hebben verschillende werkgroepen 

binnen de WeCo meerdere malen vergaderd waaronder: debatsessie werkgroep, afstemming met 

lustrumcommissie en jury PhD Award. 
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4. Beleidsdag 

Op 16 januari 2019 heeft de WeCo haar beleidsdag gehouden. Tijdens deze dag zijn diverse belangrijke 

thema’s uitgebreid besproken, waaronder: implementatie resultaten wetenschappelijk onderzoek, 

Taskforce, innovatie, doorontwikkeling DCRM, Raad Wetenschap & Innovatie (FMS) en taakverdeling 

WeCo. 

  

5. Implementatie resultaten wetenschappelijk onderzoek 

De WeCo heeft in 2019 aandacht besteed om leden te informeren en tips te geven over de 

implementatie van resultaten van wetenschappelijk onderzoek, door middel van het geven van een 

workshop tijdens het Colloquium 2019 en het DCRM 2019. Tijdens het Colloquium waren er 67 

deelnemers en tijdens het DCRM 80 deelnemers. Deze sessies waren druk bezocht en goed 

beoordeeld.  

 

6. Taskforce 

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), Revalidatie Nederland (RN) en het 

hooglerarenconvent hebben, met ondersteuning van het Kennisinstituut, in de afgelopen twee jaar in de 

zogenoemde ‘Taskforce Wetenschappelijk Onderzoek’ gewerkt aan het ontwikkelen van een structuur 
voor een onderzoeksnetwerk voor de revalidatie. De Taskforce beoogt optimale voorwaarden te 

scheppen en te onderhouden voor onderzoeksnetwerken op het gebied van revalidatie die bijdragen 

aan het uitvoeren van onderzoek uit de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde. Er zijn drie doelen 

geformuleerd die ze met dit onderzoeksnetwerk willen bereiken:  

1. Meer onderzoek: meer gericht geld naar revalidatie-onderzoek en beter gebruik maken van 

bestaande calls.  

2. Beter (gecoördineerd) onderzoek: betere samenwerking tussen onderzoeksgroepen en betere 

afstemming.  

3. Betere toepassing van onderzoeksresultaten: hoe zorgen we ervoor dat onderzoeksresultaten 

snel en juist worden toegepast op elke relevante werkvloer? 

Gekozen is voor een structuur waarin de Taskforce zorgdraagt voor de coördinatie van het 

onderzoeksnetwerk. In 2020 gaat de Taskforce aan de slag met het verder uitwerken van structuur in 

onder andere een Huishoudelijk Reglement. 

 

7. Raad Wetenschap en Innovatie 

J. Verbunt is eerste vertegenwoordiger bij de Raad Wetenschap en Innovatie namens de Commissie 

Wetenschap & Innovatie en neemt deel aan de vergaderingen van de Raad Wetenschap en Innovatie. 

F. Nollet is tweede vertegenwoordiger bij de Raad W&I namens het hooglerarenconvent. 

 

8. Colloquium 2019 

Op 12 april 2019 heeft het VRA Colloquium plaats gevonden in het NBC te Nieuwegein. Tijdens deze 

dag stonden thema’s uit het nieuwe beleidsplan ‘Revalidatiegeneeskunde 2025’ centraal. Het 

programma is ingevuld door een commissie welke werd gevormd met leden uit elke bestuurscommissie 

van de VRA. Er waren plenaire presentaties op beleidsthema’s posterpresentatie van wetenschappelijk 

onderzoek. In de middag zijn er parallel symposia georganiseerd over de herijking van het vak, 

wachttijden in de revalidatie, medisch leiderschap, concentratie van zorg, regeldruk, implementatie van 

onderzoek en processen en uitkomsten. Er waren 400 deelnemers.  

 

9. DCRM 2019 

Op 7 en 8 november de DCRM 2019 plaatsgevonden in DeFabrique te Utrecht met als thema 

‘Rehabilitation Medicine: in the right place at the right time’. Er zijn zeven keynote speakers uitgenodigd: 

Dale Corbett, Marike van der Schaaf, Wilco Achterberg en Anne Visser, Martijn Klem, Esther Kruitwagen 

en Niels Chavannes. De Commissie Wetenschap & Innovatie heeft 69 abstracts beoordeeld. Er waren 

36 poster presentaties en 9 innovatie posters. Jennifer Welten heeft de beste poster prijs gewonnen. In 

de eerste parallel sessie werden 24 lezingen over wetenschappelijk onderzoek gehouden verdeeld over 
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6 free paper sessies. De prijs voor de Beste Presentatie van een Free Paper is gegaan naar Laura 

Bonouvrié. Verdeeld over drie parallel sessies zijn er 24 workshops/mini-symposia gehouden met een 

breed pallet aan onderwerpen. Er is een debatsessie georganiseerd met als onderwerp ‘The 

Rehabilitation Landscape is changing; a call for collaboration between MSR and GRZ?’ Er hebben zich 

+/- 680 deelnemers ingeschreven. Na afloop van het congres is er een evaluatie gehouden onder de 

deelnemers van het congres. Over het algemeen was deze beoordeling zeer positief. De feedback 

neemt de WeCo mee in de organisatie van de DCRM 2020 

 

10. PhD Award Rehabilitation Medicine 

Dit jaar is voor de zevende keer de PhD-award uitgereikt. De prijs is gewonnen door: Marlies den 

Hollander, met het proefschrift ‘Expose or protect? Fear of movement-related pain in Complex Regional 

Pain Syndrome Type I’. 
 

11. DCRM 2020 

Er is gestart met de organisatie en de invulling van het programma van de DCRM 2020. Het congres 

vindt plaats op 12 en 13 november 2020 in DeFabrique te Utrecht. Het thema van het congres is 

‘Innovation with impact; Rehabilitation in the near future’. 
 

12. Lustrumcongres 2020 

Er is gestart met de organisatie van het Lustrumcongres dat op 3 april 2020 plaats zal vinden in de 

Rijtuigenloods in Amersfoort. Het thema van het congres is ‘Roaring 20’s’. De WeCo beoordeelt de 

abstracts, regelt twee keynote sprekers en organiseert samen met de lustrumcommissie een 

debatsessie. De lustrumcommissie is verantwoordelijk voor het verdere programma.  

  

9. Planning 2020 

➢ Beleidsdag 

➢ Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde – Taskforce Wetenschappelijk onderzoek 

➢ DCRM 2020 

➢ DCRM 2021 

➢ Lustrumcongres 2020 

➢ Colloquium 2021 

➢ PhD Award Rehabilitation Medicine 
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