
  

 

  

NHPR Jaarverslag 2019  

 

 Inleiding 

De NHPR is de vereniging van Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie en 

bestaat uit een samenwerkingsverband tussen verschillende disciplines: 

verpleegkundigen (V&VN Reumatologie), Verpleegkundig Specialisten (VS) (Netwerk van 

Verpleegkundig Specialisten Reumatologie), Physician Assistants (PA), fysio- en 

oefentherapeuten (ReumanetNL), ergotherapeuten, maatschappelijk werkenden, 

psychologen, podotherapeuten en register podologen, onderzoekers in de reumatologie 

(commissie wetenschap). website www.nhpr.nl. Op dit moment heeft de NHPR 455 

leden. 

 
De bestuur vertegenwoordiging is als volgt: 
Wilfred Peter (fysiotherapeut, voorzitter) 
Carine Vogel (VS, penningmeester) 
Rianne van Berkel (VS) 
Esther van Gorp-Verhoeven (reumaverpleegkundige/ VioS) 
Florus van der Giesen (PA) 
Marike van der Leeden (senior onderzoeker) 
Els van den Ende (senior onderzoeker) 
 
 
Activiteiten 2019 

 

Algemene Leden Vergadering 

Op 27 september 2019 werd tijdens de Najaarsdagen de jaarlijkse ALV gehouden. Het 

financieel jaarverslag 2018 werd goedgekeurd door de kascommissie bestaand euit 

Martin van der Esch en Christina Bode, evenals de begroting 2019. Activiteiten 

uitgevoerd door de NHPR in 2019 werden kort toegelicht. Het Meerjarenbeleidsplan 

2020-2024 werd vastgesteld. Toelichting gegeven op het onderzoek langdurige 

fysiotherapie bij mensen met ernstige RA of axSpA. Verder werd toelichting gegeven op 

het landelijke reumanetwerk voor fysio- en oefentherapeuten: ReumanetnNL.  
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NHPR Meerjarenbeleidsplan 2020-2024 

In 2019 heeft het bestuur het Meerjarenbeleidsplan opgesteld op basis van het 

voorgaande beleidsplan en het meerjarenbeleidsplan van de NVR om daarmee enigszins 

in de pas te lopen in verband met de samenwerking in de komende jaren. Alle NHPR 

leden zijn geraadlpeegd en hebben de mogelijkheid gehad om feedback te geven op een 

conceptversie van beleidsplan. Na verwerkingen van alle feedback is een definiteive 

versie op de ALV gepresenteerd en unaniem door de leden vastgesteld.  

Dit meerjarenbeleidsplan is leidend voor de acties die de komende 5 jaar op het gebied 

van zorg, onderwijs en onderzoek gedaan gaan worden. Het NHPR 

Meerjarenbeleidsplan 2020-2024 is te vinden op de website www.nhpr.nl 

  
 
Onderzoek langdurige fysiotherapie bij mensen met ernstige RA of axSpA. 

 

Minister Bruins (Medische Zorg) heeft besloten dat het onderzoek naar het effect van 

langdurige oefentherapie bij twee groepen reumapatiënten van start kan gaan. Het gaat 

om twee onderzoeken naar langdurige oefentherapie bij mensen met een ernstige vorm 

van reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (axiale SpA). Op basis van de 

uitkomsten van deze onderzoeken wordt bepaald of langdurige oefentherapie voor deze 

specifieke groepen patiënten in het basispakket komt. Dit onderzoek gaat worden 

uitgevoerd vanuit het LUMC in Leiden onder leiding van Prof.dr.Thea Vliet Vlieland door 

twee PhD studenten. Deze twee projecten zijn tot stand gekomen door een 

samenwerking van ReumaNederland, het KNGF, de VvOCM in samenwerking met vele 

stakeholders in de reumatologie.  
 

ReumanetNL 

In 2019 is een landelijkreumanetwerk van specifiek deskundige fysio- en 

oefentherapeuten opgericht: ReumanetNL. Dit netwerk is een onderdeel van de NHPR. 

Op basis van kwaliteitseisen kunnen fysio- en oefentherapeuten die zich bezig houden 

met zorg voor reumapatienten lid worden van ReumanetNL. Indien zij voldoen aan de 

kwaliteitscriteria worden zij zichtbaar in de Zorgzoeker van de website 

www.reumanetnl.nl 
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Als belangrijkste basiskwaliteitscriterium geldt een basisscholing die gevolgd kan 

worden via het Nederlands Paramedisch instituut (NPi) of via de EULAR: de EULAR 

online course for Health Professionals. Voldoet men nog niet volledig aan de 

kwlaiteitscriteria dan heeft men 3 jaar de tijd om hier aan te gaan doen en worden zij 

aspirant lid van ReumanetNL en zijn als zodanig wel te vinden in de Zorgzoeker. Tijdens 

de Najaarsdagen waren reeds 94 fysio- en oefentherapeuten aangemeld bij 

ReumanetNL. In november 2019 heeft de officiele Kick-off van ReumanetNL 

plaatsgevonden door middel van een symposium. 

 

Samenwerking V&VN en NHPR 

Alhoewel de V&VN reumatologie onderdeel is van de NHPR vormen zij ook een goed 

georganiseerde vereniging die onder andere scholing voor haar leden organiseerd. Een 

van die scholingen, het najaarscongres, zal vanaf 2020 in samenwerking met de NHPR 

georganiseerd worden, zo is onlangs besloten. Dit congres krijgt daardoor een 

multidisciplinair karakter met inhoudelijk interessante presentaties en workshops die 

voor meerdere disciplines leerzaam zijn. Dit besluit is genomen om  meer van elkaar te 

leren en elkaars vakgebied beter te leren kennen wat ten goed kan komen aan de 

samenwerking tussen health professionals. 

 

NVR Najaarsdagen 

De Najaarsdagen zijn dit jaar goed bezocht met weer meer Health professionals die 

aanwezig waren. Naast een aantal posters zijn er weer sessies door de NHPR 

georganiseerd. Allereerst de best practice sessie, vanoudsher georganiseerd door de 

V&VN met als onderwerp ‘Gezondheidsvaardigheden’. Daarnaast een themasessie met 

als titel ‘Kom in Beweging’  en voor het eerst een internationale spreker professor 

George Metsios uit Engeland. Tenslotte was er nog de abstract sessie met uitstekende 

presentaties. De presentatie van de diverse sessies zijn terug te vinden op de website 

onder ‘Bibliotheek’. De komende jaren zullen we de presentaties indien de sprekers 

daarvoor toestemming geven, op de website blijven publiceren, zodat ook leden die niet 

aanwezig kunnen zijn presentaties kunnen teruglezen. 
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