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Inleiding
De NHPR is een divisie van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) en bestaat uit een
samenwerkingsverband tussen zes secties: Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland' (V&VN) afdeling reumatologie, Fysiotherapie, Ergotherapie, Maatschappelijk Werk en de interdisciplinaire
secties ‘Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek bij Reumatische Aandoeningen' (SWORA) en Voetzorg.
Website www.nhpr.nl.
De bestuur vertegenwoordiging is als volgt:
V&VN- reumatologie:

Carine Vogel (penningmeester), Liesbeth Beaart- van de Voorde en
Esther van Gorp-Verhoeven

Fysiotherapie:

Wilfred Peter (voorzitter)

Ergotherapie:

Gerdien ten Cate (secretaris)

Maatschappelijk werk:

Annemieke Vedder

SWORA:

Els van den Ende

Voetzorg

Marike van der Leeden

Activiteiten 2016
Algemene Leden Vergadering
Op 30 september 2016 werd tijdens de najaarsdagen de jaarlijkse ALV gehouden, waarin het jaarverslag
2015 werd gepresenteerd. Er werd akkoord gegeven op het verlengen van de zittingstermijn van een
aantal bestuursleden, en de intrede van een nieuwe sectie voetzorg binnen de NHPR. Wilfred Peter volgt
Joost Dekker op als voorzitter van de NHPR. Het financieel jaarverslag 2015 is goedgekeurd evenals de
begroting 2016. Activiteiten uitgevoerd door de NHPR in 2016 werden kort toegelicht.
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Vijfjaar Beleidsplan
Het Bestuur is bezig de onderwerpen uit het vijfjaar beleidsplan te realiseren. De onderwerpen zijn:
Scholing, Kennis beter delen, de EULAR en Profilering NHPR. Ten aanzien van scholing worden nu
plannen ontwikkeld voor een gezamelijke V&VN / NHPR scholing voor november 2017. Ten aanzien
van Profilering van de NHPR wordt er nu een nieuwe website ontwikkeld die eind 2016 in de lucht zal
gaan.
Najaarsdagen Reumatologie
Vanuit de NHPR zijn drie sessies georganiseerd: een sessie over multidisciplinaire samenwerking,
knelpunten en kansen, een best practice sessie over patiënten participatie in de brede zin van het woord
en de NHPR sessie met vrije voordrachten. Tevens zijn diverse posters gepresenteerd.
EULAR
Diverse leden van de NHPR hebben bijdragen geleverd aan het EULAR congres in Londen. Leden van
het Bestuur hebben geparticipeerd in vergaderingen van Health Professionals Standing Committee en
General Assembly. Dr. Els van den Ende heeft de opzet van de 1st EULAR On-line Course for Health
Professionals gecoördineerd, die inmiddels door een aantal Nederlandse Health professionals is gevolgd.
Accreditatie voor deze scholing is verkregen voor fysiotherapeuten en reumaverpleegkundigen. Voor
reumaverpleegkundig specialisten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en podotherapeuten is deze
accreditatie ook aangevraagd.
Samenwerking met Reumafonds
De bestuursvergaderingen van de NHPR worden jaarlijks bijgewoond door een afgevaardigde van het
Reumafonds (Nique Lopuhaä afdelingshoofd Voorlichting en Informatie).
Verder is het bestuur actief betrokken bij diverse projecten waar het Reumafonds zich mee bezighoudt,
zoals de vergoeding van langdurige fysiotherapie bij reuma, het project Zorgnetwerken voor mensen
met Reumatoïde Artritis, Ankyloserende Spondylitis en Heup- en Knie Artrose in Nederland.
Daarnaast is de NHPR uitgenodigd om aan te schuiven bij een halfjaarlijks overleg tussen het
Reumafonds en de NVR over ontwikkelingen binnen de reumatologie.
Ontwikkelingen in de secties
Sectie V&VN-reumatologie
De V&VN Reumatologie is een afdeling binnen de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden
Nederland. De afdeling telt 257 leden.
Speerpunten van de afdeling zijn de inhoud van de verpleegkundige zorg, deskundigheidsbevordering
en multidisciplinaire samenwerking en taakherschikking.
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In 2016 trad een nieuw bestuur aan. In september vond een door de V&VN Reumatologie
georganiseerd congres plaats: Interventies in de reumatologische zorg.
Het beleid is gericht op het actief betrekken van de leden bij projecten. Leden worden optimaal
geïnformeerd o.a. door middel van digitale nieuwsflitsen.
Evidence based practice is het speerpunt van de werkgroep Verpleegkundig Onderzoek van V&VN
reumatologie. In 2016 heeft de werkgroep binnen de eerder door de werkgroep gedefinieerde
onderzoekslijnen (zelfmanagement en rol reumaverpleegkundige) twee projecten uitgevoerd. Van een
kwalitatieve studie naar zelfmanagement vanuit het perspectief van de patiënt is via de Nieuwsbrief
verslag gedaan aan de leden. Dit onderzoek wordt gepubliceerd in het december nummer van het
Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie (NTvR). Het eindrapport van een inventarisatie van taken
en rollen van reumaverpleegkundigen in Nederland is bijna klaar. Beide projecten geven aanleiding
voor vervolgonderzoek.
De verpleegkundig specialisten reumatologie zijn zowel lid van de afdeling V&VN Reumatologie als
van de afdeling V&VN Verpleegkundig Specialist (V&VN-VS) waarbinnen zij een netwerk vormen.
Dit netwerk biedt een platform voor intercollegiale toetsing en het uitwisselen van ervaringen tussen
verpleegkundig specialisten werkzaam in de reumatologie en organiseert specifieke scholingen ten
behoeve van de verpleegkundig specialisten. In 2016 vonden 2 voor verpleegkundig specialisten
geaccrediteerde scholingen plaats die gekoppeld waren aan een netwerkbijeenkomst.
Het netwerk V&VN-VS Reumatologie heeft 33 leden.
Sectie fysiotherapie
Het project ‘Zorgnetwerken voor mensen met Reumatische Aandoeningen in Nederland’ uitgevoerd
door het Leids Universitair Medisch Centrum in samenwerking met het VU Universitair Medisch
Centrum / Reade in Amsterdam en de St. Maartenskliniek in Nijmegen in opdracht van het
Reumafonds is dit jaar afgerond en het rapport is beschikbaar via de website van het Reumafonds.
Tevens is van het project een artikel verschenen in het NTvR en een interview in het Reumamagazine.
De sectie fysiotherapie is voornemens een actieve bijdrage te leveren aan het vervolg op dit project.
Naar aanleiding van het project zijn meer fysiotherapeuten en oefentherapeuten lid geworden van de
NHPR. Het aantal leden van de sectie fysiotherapie bedraagt op dit moment 124.
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Sectie ergotherapie
In totaal telt de sectie ergotherapie in 2016 38 leden. Er zijn twee vergadering geweest welke door 8-10
actieve leden bezocht werden.

Onderwerpen welke aan bod kwamen: vakinhoudelijk (inhoud

zorgpaden, casuistiek bespreking), terugkoppeling congressen/symposia, het vormgeven van een
vakgroep reumatologie binnen Ergotherapie Nederland. De eerste stappen zijn gezet om de cursus
ergotherapie en reumatologie op te zetten.
Sectie maatschappelijk werk
De sectie maatschappelijk werk is een kleine sectie (12 leden) en slechts een gedeelte van deze
maatschappelijk werkers werkt uitsluitend in de reumatologie. Het streven is om tweejaarlijks bijeen te
komen met de sectieleden, waarbij we ons vooral willen richten op de ontwikkelingen binnen de
verschillende centra en het delen van kennis op specifieke onderdelen. Afgelopen jaar is dit helaas niet
gelukt, omdat een aantal instellingen terughoudend bleken in het beschikbaar stellen van tijd voor het
overleg. Vanuit de sectie maatschappelijk werk hebben leden onderwijs verzorgd voor onder meer
huisartsen, reumatologen in opleiding, verpleegkundig reumaconsulenten in opleiding, ergotherapeuten
en studenten gezondheidspsychologie. Er was een vertegenwoordiging aanwezig bij de EULAR en de
NVR-najaarsdagen.
Sectie SWORA
De SWORA (Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek bij Reumatische Aandoeningen) is een landelijke
werkgroep voor mensen die actief betrokken zijn bij en geïnteresseerd zijn in sociaalwetenschappelijk
en paramedisch onderzoek bij reumatische aandoeningen. Sinds 2005 is de werkgroep als sectie
aangesloten bij de NVR divisie Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR). De
SWORA heeft ruim 100 leden, maar slechts een klein gedeelte van de leden bezoekt de bijeenkomsten.
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Wetenschappelijk Adviesraad van het Reumafonds. Prof. dr. Joost Dekker was als vertegenwoordiger
van de SWORA lid van het NHPR bestuur tot september; daarna heeft Dr. Els van den Ende dit van hem
overgenomen. Op de jaarvergadering van de NHPR in september 2016 is Els van den Ende benoemd als
bestuurslid van de NHPR.
In 2016 heeft een aantal leden van de SWORA als vertegenwoordiger van zijn/haar centrum onder
leiding van Prof. dr. Rinie Geenen op verzoek van het Reumafonds een overzicht gemaakt met
belangrijke punten voor de onderzoeksagenda op het gebied van health professionals in de reumatologie.
Bovendien zijn er twee wetenschappelijk bijeenkomsten gehouden op 22 april en 2 december. Op de
bijeenkomst op 22 april hebben drie sprekers hun onderzoek gepresenteerd.
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Op de bijeenkomst van 2 december zijn twee presentaties over wetenschappelijk onderzoek gegeven;
daarnaast is er tijdens deze bijeenkomst een discussie gevoerd over de toekomstige koers van de
SWORA gezien de lage opkomst bij de wetenschappelijke bijeenkomsten. Deze discussie wordt in 2017
samen met het bestuur van de NHPR voortgezet.

Sectie Voetzorg
De sectie voetzorg is dit jaar opgericht en met akkoord van de ALV toegetreden tot de NHPR.
Financieel verslag NHPR 2015
Het Financieel verslag NHPR 2015 is beschikbaar, voorgelegd aan de kascommissie en op de ALV
goedgekeurd.
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