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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: Ergotherapie, Fysiotherapie, Maatschappelijk Werk, 

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland' (V&VN) - afdeling reumatologie, en de 

interdisciplinaire secties Voetzorg en ‘Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek bij Reumatische 

Aandoeningen' (SWORA). Website www.nhpr.nl. 

 

De bestuur vertegenwoordiging is als volgt: 

Fysiotherapie:   Wilfred Peter (voorzitter) 

Ergotherapie:   Gerdien ten Cate (secretaris) 

V&VN- reumatologie: Carine Vogel (penningmeester), Liesbeth Beaart- van de Voorde en 

Esther van Gorp-Verhoeven 

Maatschappelijk werk:  Annemieke Vedder 

Voetzorg Marike van der Leeden 

SWORA:   Els van den Ende  

 

Activiteiten 2015 

Algemene Leden Vergadering 

Op 29 september 2017 werd tijdens de najaarsdagen de jaarlijkse ALV gehouden, waarin het jaarverslag 

2016 werd gepresenteerd. Het financieel jaarverslag 201 is goedgekeurd evenals de begroting 2017. 

Activiteiten uitgevoerd door de NHPR in 2016 werden kort toegelicht. Akkoord werd verkregen om de 

sectie SWORA te veranderen in werkgroep wetenschap  en de sectie voetzorg in werkgroep voetzorg, 

voor een duidelijker gezicht naar buiten toe. De sectie V&VN blijft als zodanig bestaan en niet-

verpleegkundige disciplines worden als zodanig vermeld en niet meer als secties betiteld. Twee 

bestuursleden gaan het bestuur verlaten: Gerdien ten Cate (ergotherapeut) en Annemiek Vedder 

(maatschappelijk werkende). Florus van der Giesen (Physician Assistant) zal het bestuur versterken, een 

vacature is nog vacant. 
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NHPR Website  

De website is nu een jaar in de lucht en geeft informatie over de missie en visie van de NHPR, welke 

disciplines lid zijn, welke werkgroepen er zijn en algemene informatie of scholing en congressen. 

 

Najaarsdagen Reumatologie  

Vanuit de NHPR zijn drie sessies georganiseerd: een sessie getiteld ‘Healthy lifestyle is medicine’, een 

best practice sessie ‘Buiten de kaders – behandeling van chronische pijn bij reuma’ georganiseerd door 

de verpleegkundige delegatie van de NHPR en de NHPR sessie met vrije voordrachten. Tevens zijn 

diverse posters gepresenteerd. 

 

Samenwerking NVR, NHPR en V&VN 

Twee keer dit jaar heeft er overleg plaats gevonden tussen de voorzitters van de 3 partijen. In 

werkgroepen vindt samenwerking tussen de 3 verenigingen plaats zoals in de werkgroep axiale SpA en 

ARCH (Arthritis Research and Collaboration Hub). In het nieuwe beleidsplan van de NVR heeft 

samenwerking met de NHPR een duidelijke plaats gekregen. De komende jaren zal besproken worden 

hoe deze samenwerking het beste vorm gegeven kan worden. 

 

Multidisciplinaire scholing V&VN / NHPR 

Op 10 november vond en multidisciplinaire scholing plaats en deze was succesvol en goed bezocht. 

Voor het eerst sinds jaren was de inhoud en toegang geschikt voor alle health professionals in de 

reumatologie. Al was de aanwezigheid van niet-verpleegkundige health professionals nog mager, een 

eerste aanzet is gemaakt om in de toekomst jaarlijks een breder multidisciplinair vertegenwoordiging 

gezamenlijk te scholing. 

 

EULAR 

Diverse leden van de NHPR hebben bijdragen geleverd aan het EULAR congres in Madrid. 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 2de 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, reumaverpleegkundigen, 

reumapleegkundig specialisten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en podotherapeuten. 

 

Samenwerking met Reumafonds 

De bestuursvergaderingen van de NHPR worden jaarlijks bijgewoond door een afgevaardigde van het 

Reumafonds (Nique Lopuhaä Beleidsmedewerker Patientenbelangen). 

Het bestuur werkt samen met het Reumafonds op een project over de vergoeding van langdurige                  
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fysiotherapie bij reuma waarbij onder andere een Reumanifest als brandbrief is aangeboden aan de 

tweede kamer. Verder is het bestuur ook in onderhandeling over een project ter verbetering van de 

deskundigheid en zichtbaarheid van fysiotherapeuten gespecialiseerd in de zorg voor mensen met  

reumatische aandoeningen. 

Daarnaast is de NHPR uitgenodigd om aan te schuiven bij een halfjaarlijks overleg tussen het  

Reumafonds, de NVR en de V&VN over ontwikkelingen binnen de reumatologie. 

 

De werkgroep wetenschap 

Dec sectie SWORA gaat verder als werkgroep wetenschap.  De werkgroep gaat contact zoeken met de 

NVR over leefstijlrichtlijnen en is uitgenodigd om mee te denken over de kennisagenda  van de NVR. 

De werkgroep zal in 2018 anders georganiseerd zijn met een ‘kleine schil’ van een paar leden die 

activiteiten initieren en een ‘grote schil’ met de andere leden, onderzoekers in de reumatologie die 

(opnieuw) uitgenodigd worden om lid te worden en mee te denken over onderwerpen waarmee de 

werkgroep zich kan gaan bezighouden. Gezien ervaringen uit het verleden zal er gekozen worden om 

de focus te leggen op een of twee onderwerpen. Jaarlijks zal de werkgroep samenkomen tijdens de 

Najaarsdagen.  

 

Sectie V&VN-reumatologie  

De V&VN Reumatologie is een afdeling binnen de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden 

Nederland. De afdeling telt 257 leden. 

Het bestuur is alweer twee jaar aan het werk met het ultieme doel de zorg voor mensen met een 

reumatische aandoening verder te optimaliseren en het beroep van reumaverpleegkundige verder te 

professionaliseren. 

Dit jaar is veel aandacht besteed aan de uitbreiding van het bestuur en het bestuur bestaat nu uit 5 

personen. Daarnaast zijn er ook verschillende werkgroepen samengesteld met aandachtsgebieden: 

deskundigheidsbevordering, communicatie, kwaliteit. 

Dit jaar hebben er twee congressen plaatsgevonden die beiden zeer goed beoordeeld werden. Het 

congres in november was multidisciplinair van op zet en alle health professionals betrokken bij de 

reumazorg waren hiervoor uitgenodigd en waren zeer enthousiast over de inhoud van het congres. 

Leden worden optimaal geïnformeerd o.a. door middel van digitale nieuwsflitsen. 

 

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. Tevens worden specifieke scholingen ten   

behoeve van de verpleegkundig specialisten georganiseerd. In 2017 vonden 2 voor verpleegkundig      

specialisten geaccrediteerde scholingen plaats die gekoppeld waren aan een netwerkbijeenkomst. 
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Het netwerk V&VN-VS Reumatologie heeft 35 leden. 

 

Financieel verslag NHPR 2014 

Het Financieel verslag NHPR 2016 is beschikbaar, voorgelegd aan de kascommissie en op de ALV 

goedgekeurd. 
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