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Jaarverslag Commissie Wetenschap & Innovatie 2021 
 

 

1. Samenstelling 

De samenstelling van de Commissie Wetenschap & Innovatie (WeCo) was per 1 januari 2021 als 

volgt:  

 

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

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

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

Dr. J.B.J. (Hans) Bussmann 

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

Dr. R.F. (Robert) Pangalila 

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

Dr. S.K. (Sven) Schiemanck 

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

   Dr. H.D.W. (Hannemieke) van der Lei 

   Dr. J.H. (Jorik) Nonnekes 

   I. (Ileen) Albers, MSc (Junior VRA) 

 

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

Mr. M. de Waal, beleidsadviseur / projectmanager  

S. Vernooij, secretaresse  

 

De samenstelling van de WeCo was per 31 december 2021 als volgt:  

 

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

Vice voorzitter:  x 

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

Dr. J.B.J. (Hans) Bussmann 

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

Dr. R.F. (Robert) Pangalila 

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

   Dr. H.D.W. (Hannemieke) van der Lei 

   Dr. J.H. (Jorik) Nonnekes 

          Dr. C.C.M. (Charlotte) van Laake - Geelen 

Dr. B.J.E. (Badelog) de Lange-Brokaar 

Dr. D.M. (Diana) Oosterveer 

   I. (Ileen) Albers, MSc (Junior VRA) 

 

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

 Mr. M. de Waal, beleidsadviseur / projectmanager 

 Drs. M. Major, onderzoekscoördinator 

S. Vernooij, secretaresse  

 

2. Vergaderingen 

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

keer online via Zoom vanwege de COVID pandemie. Een afvaardiging van de WeCo heeft deelgenomen 

aan het gezamenlijke overleg met het bestuur en de gremia. Daarnaast hebben verschillende 
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werkgroepen binnen de WeCo meerdere malen vergaderd waaronder: subsidieaanvraag 

Kennisagenda, afstemming online DCRM, afstemming Rehabweek 2022, en jury PhD Award. 

 

3. Beleidsdag 

Op 17 maart 2021 heeft de WeCo haar (online) beleidsdag gehouden. Tijdens deze dag zijn diverse 

belangrijke thema’s uitgebreid besproken, waaronder: terugblik 2020, beleidsplan VRA, prioritering 

nieuwe onderwerpen op agenda van de WeCo, evaluatie kennisagenda 2017 en aanpak nieuwe 

kennisagenda. 

 

Uit de prioritering van nieuwe onderwerpen voor de WeCo zijn de volgende drie onderwerpen gekomen: 

➢ Talentontwikkelingsprogramma onderzoekers 

➢ Onderzoek in de opleiding 

➢ Innovatie/technologie 

Er is in 2021 gestart met de uitwerking hiervan, dit zal in 2022 verder gaan.  

  

4. Implementatie resultaten wetenschappelijk onderzoek 

De WeCo besteedt op structurele wijze aandacht aan implementatie van wetenschappelijk onderzoek 

in haar vergaderingen. In 2021 is er geen workshop over dit onderwerp gegeven tijdens het DCRM. Wel 

hebben twee leden zich ontfermd over de implementatieagenda van Zorgevaluatie & Gepast Gebruik 

en een voorstel gedaan om de onderwerpen op de implementatieagenda op te schonen.  

 

5. Taskforce 

De Taskforce Wetenschappelijk Onderzoek 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 in 2020 drie doelen geformuleerd 

die de Taskforce met dit onderzoeksnetwerk wil 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? 

In 2020 heeft de Taskforce een Huishoudelijk Reglement en een checklist voor de prioritering van 
revalidatiegeneeskundig onderzoek opgesteld. In 2021 is een commentaarfase geweest door 
verschillende gremia, waarna op aanbeveling van de Taskforce besloten is om een 
onderzoekscoördinator aan te stellen binnen de VRA en RN, die met de drie hoofdlijnen aan de slag 
gaat. Per 1 november 2021 is Mel Major aangesteld als onderzoekscoördinator. In 2022 wordt opnieuw 
gekeken op welke manier de Taskforce zal worden ingezet rondom de opgestelde doelen, dit zal parallel 
lopen met het updaten van de Revalidatie Kennisagenda. 
 

6. Update Kennisagenda 

Tijdens de beleidsmiddag in 2021 is de evaluatie van de Kennisagenda 2017 besproken en het proces 
om tot een aanvraag voor een update van de Kennisagenda te komen. In september 2021 is de 
subsidieaanvraag ingediend bij SKMS. De aanvraag is eind december gehonoreerd en per 1 januari 
2022 zal Mel Major hiermee van start gaan onder begeleiding van een adviseur van het Kennisinstituut. 
 
7. Raad Wetenschap en Innovatie 

Eind 2021 is J. Nonnekes eerste vertegenwoordiger en Annemieke Buizer tweede vertegenwoordiger 

bij de Raad Wetenschap en Innovatie namens de Commissie Wetenschap & Innovatie en neemt deel 

aan de vergaderingen van de Raad Wetenschap en Innovatie.  
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8. DCRM 2021 

Op 11 en 12 november heeft het Online DCRM plaatsgevonden via congresplatform Let’s get Digital 
met als thema ‘Technologie van nu en in de toekomst: kansen voor revalidatiegeneeskunde’. Er zijn vier 

keynote speakers uitgenodigd: Jeroen Tas, Ruud Selles, Heike Vallery en Hans Rietman. De 

Commissie Wetenschap & Innovatie heeft 63 abstracts beoordeeld. Er waren 61 poster presentaties in 

het online platform. De top 8 van de posters hebben een pitch gegeven in het plenaire gedeelte op de 

eerste dag van DCRM. Renske Janssen heeft de beste poster prijs gewonnen. In de 2e parallelsessie 

werden 16 lezingen over wetenschappelijk onderzoek gehouden verdeeld over 4 free paper sessies. 

De prijs voor de Beste Presentatie van een Free Paper is gegaan naar Jochem Helleman. Verdeeld 

over drie parallelsessies zijn 24 workshops/mini-symposia gehouden met een breed pallet aan 

onderwerpen. Er hebben zich +/- 670 deelnemers ingeschreven. Na afloop was de inhoud van het 

congres nog een week terug te kijken. Onbekend is hoeveel hiervan gebruik is gemaakt. 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 

2022. 

 

8a. PhD Award Rehabilitation Medicine 

Dit jaar is voor de tiende keer de PhD-award uitgereikt tijdens DCRM.  

De prijs is gewonnen door: Rick van der Vliet, met het proefschrift ‘Non-invasive Neuromodulation in 

Motor Rehabilitation after Stroke‘. 
 

9. Adviezen aan bestuur 

In het najaar heeft de WeCo een advies voorbereid voor de Beleidsdag van het DB van de VRA over 

de discussie die gaande is over het bepalen van de grenzen van ons vak. De WeCo roept op om 

vooral te kijken naar het functioneren, met de begrippen “complex”, motoriek en cognitie als ijkpunten.  
 

10. DCRM 2022 

Er is gestart met de organisatie en de invulling van het programma van de DCRM 2022. Het congres 

vindt plaats op 10 en 11 november 2022 in 1931 in Den Bosch (indien een fysiek congres mogelijk is). 

Het thema van het congres is ‘Proven pratice: effectiveness and impact in rehabilitation medicine’. 
 

11. Planning 2022 

➢ Beleidsdag 

➢ Projectgroep Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde 

➢ DCRM 2022 

➢ Colloquium 2022 

➢ Rehabweek 2022 

➢ Zorgevaluatie 

➢ PhD Award Rehabilitation Medicine 

➢ Rol van onderzoekscoordinator verder vormgeven 

➢ Talentontwikkelingsprogramma onderzoekers 

➢ Onderzoek in de opleiding 

➢ Oriëntatie op BID ESPRM 2028 


