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Reglement Werkgroep Amputatie en Prothesiologie  

1.Algemeen  

Naam: Werkgroep Amputatie en Prothesiologie 

Verkorte naam:  WAP 

De werkgroep  is een geaccrediteerde werkgroep van de VRA 

2.Definities  

De werkgroep richt zich op het gehele terrein van amputaties en prothesiologie  van de onderste 

extremiteit bij volwassenen en adolescenten. 

3.Doelstelling  

Vanuit revalidatiegeneeskundig oogpunt een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de 

zorg met betrekking tot de patiënt met een of meerdere amputaties aan de onderste extremiteit. 

4.De werkgroep tracht dit doel te bereiken door 

- Tweemaandelijkse bijeenkomsten: informatie uitwisseling en thematische besprekingen. 

- Adviserende en signalerende  functie  en een actieve bijdrage leveren aan het  doen uitvoeren van  

wetenschappelijk onderzoek.  

- Binnen de werkgroep deelname aan subcommissies welke zich richten op specifieke aandachtsgebieden. 

- Deelname aan relevante commissies en werkgroepen vanuit de beroepsvereniging en extern (deze laatste 

voor zover die hetzelfde aandachtsgebied betreffen).  

- Deelname aan onderwijsactiviteiten.  

- Optreden als vraagbaak voor professionals 

- Gevraagd en ongevraagd het VRA-bestuur adviseren betreffende  tot de doelstelling behorende 

onderwerpen.  

- Bevorderen van de coherentie in het voorschrijfgedrag en behandelbeleid.  

- Signaleren en uitdragen van ontwikkelingen in de prothesiologie.  

- Regelmatig (minstens 1 x per jaar) contact met patiëntenvereniging. 

- Informatie plaatsen op de website van de WAP 

5.Samenstelling en organisatie  

5.1 Lidmaatschap:  

De WAP kent twee soorten lidmaatschap, te weten:  gewoon - en buitengewoon lidmaatschap.  

Gewoon lidmaatschap is mogelijk voor VRA-leden met belangstelling voor en met in de praktijk zorg aan 

amputatiepatiënten als substantieel onderdeel van het werk.  

Buitengewoon lidmaatschap is mogelijk voor VRA-leden en niet-VRA-leden met aantoonbaar bijzondere 

verdiensten op het gebied van amputatie en prothesiologie.  

Men kan lid worden door middel van aanmelding bij het secretariaat van de WAP.   

Het bestuur doet een marginale toetsing* ; alle lidmaatschappen worden verleend na goedkeuring van de 

vergadering. 
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*) criteria hierbij zijn: VRA-lidmaatschap, zorg voor ca. 20 nieuwe amputatiepatiënten op jaarbasis 

 

Beëindiging van het lidmaatschap:  

Door opzegging van het lid. Tevens zal het lidmaatschap beëindigd worden van die deelnemer die aan drie  

opeenvolgende vergaderingen niet heeft deelgenomen zonder bericht van verhindering.  

Rechten:  

Het recht op bijwonen van de bijeenkomsten van de WAP en het ontvangen van de agenda en de 

vergaderstukken. Stemrecht is voorbehouden aan gewone leden.  

Plichten:  

Het leveren van actieve bijdrage aan de besprekingen en de overige activiteiten van de WAP. 

Corresponderende leden verklaren zich door hun lidmaatschap bereid hun expertise desgevraagd ten 

dienste te stellen van de WAP in de vorm van advies of bijdragen n.a.v. gerichte vraagstelling.  

5.2 Bestuurssamenstelling:  

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester  en wordt door de 

vergadering  benoemd.  Zittingstermijn: 3 jaar met de mogelijkheid tot eenmaal verlenging met 3 jaar. 

5.3 Besluitvorming:  

Door middel van consensus en (indien dit niet wordt bereikt) bij meerderheid van stemmen mits 

geagendeerd.  

5.4 Financiën:  

Deelname aan de werkgroepvergaderingen (tijdsinvestering en reiskosten) worden door de leden zelf  of 

door de instelling waarvoor men werkzaam is bekostigd. 

Gewone leden betalen lidmaatschapskosten – de hoogte hiervan wordt jaarlijks bepaald. 

De kosten van huur van de vergaderruimte wordt betaald uit het budget dat de geaccrediteerde werkgroep 

van de VRA ontvangt vermeerderd met de lidmaatschapskosten. 

 

5.5.Accreditatie: 

Deelname aan de werkgroepbijeenkomsten leveren de leden  accreditatie op, indien de VRA deze 

bijeenkomst  accreditatie heeft toegekend. Dit wordt aangevraagd door het WAP-bestuur. 

6.Communicatie  

De WAP brengt jaarlijks vóór 1 april schriftelijk verslag uit van haar activiteiten aan het VRA-bestuur.  

Regelmatige publicatie van de ontwikkelingen en activiteiten vindt plaats in het Nederlands Tijdschrift voor 

Revalidatiegeneeskunde en/of de WAP-website, welke bereikt kan worden via de VRA-site. 

De WAP verzorgt een goed en actueel overzicht van  jaaractiviteiten, bestuurssamenstelling, data en plaats 

van bijeenkomsten op de WAP-website. 


