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Jaarverslag 2020 - Werkgroep Amputatie en Prothesiologie Onderste extremiteit

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 

Planning  anders verlopen door COVID-19 
In tweede helft van jaar hierdoor wat meer nadruk op hervorming vergaderstructuur en beleidzaken dan op 
wetenschap. 

Bestuurssamenstelling 
Hier alleen samenstelling bestuur per 1/1/2020 en wisselingen gaande het jaar 2020. De gehele ledenlijst invullen 
op apart format Ledenlijst werkgroep. 

Voorzitter: René van Ee  

Secretaris: Hester vd Werff  

Penningmeester: Fred vd Meer 

Overige leden: Zie lijst 

Wisselingen: Nieuwe Voorzitter: Anke Verlouw per 01-11-2020 
Nieuwe Secretaris: Hanneke vd Krogt per 01-11-2020 

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

Vergaderingen 5 

Vaste agendapunten zijn notulen, terugkoppeling uit ISPO, 
patiëntenvereniging, commissies (PPP, behandelkader), voortgang richtlijn, 
kopij NTR, casuïstiek, stukken voor kennisbank, platform protheses, WAP-
teamdag. Daarnaast is er elke bijeenkomst een inhoudelijk onderwerp, door 
leden of een externe spreker. 

Externe sprekers 2020 
- Januari: Knie protheses (Otto Bock) 

Wetenschappelijke 
bijeenkomsten 

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

Doelen

Bijdrage aan nieuwe Richtlijn door WAP-leden. 

Bespreking van de Richtlijn in de WAP. 
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WAP oefent zijn invloed uit voor het bereiken van een Kwaliteitsstandaard.

WAP poogt met nieuwe kwaliteitsstandaard en via diverse gremia (KMK, VRA) invloed uit te oefenen op de 

kwaliteit van zorg voor patiënten met een amputatie van de onderste extremiteit.   

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties

- Richtlijn FMS afgerond en goedgekeurd door ALV van VRA.  
In de Richtlijncommissie zaten J. Geertzen, H. Rietman en B. Fard.  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/amputatie_prothesiologie_onderste_extremiteit/startpagina_-
_amputatie_en_prothesiologie_onderste_extremiteit.html

- Kwaliteitsstandaard is opgeleverd en hieruit voortkomend neemt een WAP-lid deel aan het Platform 
Prothese wat is opgericht (E Baars)  

https://www.hulpmiddelenzorg.nl/platforms/prothese/

Realisatie niet geplande doelen en acties

Resultaatmeting

Denk aan: Prestatie-indicatoren en meetinstrumenten 

Doelen

Formuleren concreet voorstel voor diagnosegroep-gebonden klinimetrie

Participatie in landelijke initiatieven met betrekking tot resultaatmeting

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties

- Implementatie klinimetrie: informatie vanuit de Richtlijn is nog niet uitgewerkt tot concreet voorstel 

voor diagnosegroep-gebonden klinimetrie 

Realisatie niet geplande doelen en acties

- Er is contact geweest met de trekkers van het project Revalidatie impact. Vooralsnog is de 

diagnosegroep amputatie in 2020 nog niet verwerkt in deze resultaatmeting 

- Hetzelfde geld voor de patiëntenregistratie mbt de financiering van revalidatiezorg. 

Wetenschappelijke activiteiten 

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

Doelen

Kennis nemen door WAP-leden van wetenschappelijk onderzoek op gebied van beenamputaties/prothesiologie 

stimuleren. 
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In de verschillende revalidatiecentra en ziekenhuisafdelingen wordt gebruik gemaakt van uniforme klinimetrie 

ter ondersteuning van multicenter onderzoek. Zie hierboven onder Resultaatmeting.

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties

- Input voor Richtlijnherziening 
- Input voor Kwaliteitsstandaard 
- Wetenschappelijke input van externe sprekers in WAP vergadering: niet behaald 

Realisatie niet geplande doelen en acties

- E Baars- verdediging proefschrift “Trans-tibial prosthesis fitting and prosthesis satisfaction” dd 29-09-2020 
aan RuG  
https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/promoties/?hfId=3196 

- B. Fard- verdediging proefschrift “Dysvascular lower limb amputation: incidence, survival and pathways of 
care”. Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) dd 19-10-2020 Promotores: Prof. Dr. J.H.B. Geertzen en 
Prof. Dr. Dijkstra.  
https://doi.org/10.33612/diss.134440454
https://revalidatiegeneeskunde.nl/promoties

Deskundigheidsbevordering/onderwijs 

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

Doelen

AIOS worden geschoold t.a.v. van beenamputaties en prothesiologie. 

Kennis revalidatieartsen en behandelteams wordt op in Behandelkader 2019 beschreven niveau gebracht en 

gehouden 

Kennis behandeling van amputatiepatiënten wordt gedeeld tussen meerdere behandelteams   

Streven naar deelname WAP-lid aan ISPO-bestuur. 

Onderwijs aan patiënten bieden

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties

- Basiscursus vindt digitaal plaats in 2021, voorbereiding door diverse WAP-leden onder regie van A. 
Vrieling. 

- Deelname aan ISPO bestuur door B.Kap 

- WAP-teamdag (teamscholing) heeft helaas geen doorgang kunnen vinden vanwege COVID-19. 

Realisatie niet geplande doelen en acties
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- Mini-symposium DCRM 2020: Transfemoral protheses: state-of-the art and beyond. Recent 
developments in osseo-integration, myoelectric control and powered prosthesis. Chair: H Rietman 

https://rehabilitationmedicinecongress.nl/parallel-sessie-c#C4

Samenwerkingsverbanden/netwerk 

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

Voorlichtingsmateriaal t.b.v. patiënten 

Doelen

Contacten met de patiëntorganisatie worden onderhouden en onderwerpen van wederzijds belang besproken. 

Samenwerking vormgeven met specialisten ouderengeneeskunde/Verenso 

Ieder WAP-lid informeert zijn patiënten over de patiëntenvereniging.

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties

Contactpersoon voor patiëntenvereniging KmK: F vd Meer 

Overleg WAP afvaardiging met vertegenwoordiging van kaderartsen GRZ van Verenso op 3-2-2020, hieruit een 
vervolg afgesproken over regionale netwerken, dit helaas niet kunnen vervolgen vanwege COVID-19 

Realisatie niet geplande doelen en acties

Overige activiteiten 

Denk aan: Profilering vak; VRA website; Revalidatie Kennisnet 

Doelen

Het Kennisbank van Revalidatie Kennisnet wordt up-to-date gehouden.

Via het NTR worden belangrijke onderwerpen gedeeld.

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

Realisatie geplande doelen en acties

- Kennisbank wordt zo nodig na elke vergadering van de WAP aangevuld/herzien 

- Overzicht van amputatie-gerelateerde onderwerpen in NTR:  

https://revalidatiegeneeskunde.nl/archief-ntr-0

 Ketenzorg volgens het boekje? Beenamputatie en netwerkrevalidatie: succesfactoren en 

verbeterpunten. Van Ee en vd Krogt (jan 2020)

 Netwerkzorg amputatie regio Weert (sept 2020)

 Netwerkgeneeskunde regio Zwolle (sept 2020)

Realisatie niet geplande doelen en acties



5 

Financiën werkgroep 

In 2020 zijn door de werkgroep de volgende kosten en opbrengsten gerealiseerd: 

Financiële middelen werkgroep 1/1/2020 )* €
Kosten 
- bijv. zaalhuur 
- bijv. catering 
- bijv. sprekers 
- 
- 
- 
-

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

Totaal kosten eraf € 

Opbrengsten 
- Bijdrage VRA 
-

€ 
€ 

Totaal opbrengsten erbij € 

Financiële middelen werkgroep 31/12/2020 )** € 

)* 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. 

Overige publicaties: 
B. Fard, revalidatiearts Roessingh, promovendus UMCG/RuG. Verdediging proefschrift, Rijksuniversiteit 
Groningen (RuG), 19-10-2020: “Dysvascular lower limb amputation: incidence, survival and pathways of care”. 
Promotores: Prof. Dr. J.H.B. Geertzen en Prof. Dr. Dijkstra. Link: https://doi.org/10.33612/diss.134440454 en 

https://revalidatiegeneeskunde.nl/promoties


