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 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 2020 

 

Algemene Leden Vergadering 

In verband met COVID-19 is er dit jaar geen Algemene Ledenvergadering gehouden, 
maar er voor gekozen om alle leden te informeren over relevante zaken met betrekking 
tot de NHPR via E-mail. Leden konden reageren op deze inhoudelijke mail en bij geen 
reactie werd akkoord gegeven voor het financiele jaarverslag, de bstuurswissel. 
Daarnaast is er gevraagd om aanvullende actiepunten op het bestaande 
MeerjarenBeleidsplan. 
   

 Het financiele jaarverslag 2019 is goedgekeurd door de kascommissie bestaande uit 

Martin van der Esch en Christina Bode. 
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 De samenstelling van het bestuur is veranderd. Allereerst nemen we na een aantal 

jaren afscheid van Carine Vogel als bestuurslid en in het bijzonder de laatste jaren als 

penningmeester. Carine zal vervangen worden door Martijn van Soest, 

fysiotherapeut uit een 1ste lijns praktijk fysiotherapie en Martijn heeft tevens de taak 

als penningmeester op zich genomen.  

 Onze secretariële ondersteuning Renske van Doornik gaat ons ook verlaten. Ook 

Renske bedanken we hartelijk voor de fijne samenwerking. We hebben Naomi van 

Kessel, medisch secretaresse in Bernhoven ziekenhuis en vanaf 2021 in een 

huisartsenpraktijk, bereid gevonden om haar taken over te nemen.  

 Het jaarverslag 2019 is ter informatie rondgestuurd en er is om feedback/ 

aanvullingen gevraagd om uit het MeerjarenBeleidsplan actiepunten te vragen voor 

het komende kalenderjaar 2021. Geen aanvullende actiepunten zijn naar voren 

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

  

 

Onderzoek langdurige fysiotherapie bij mensen met ernstige RA of axSpA. 

 

Deze onderzoek zijn gestart in het kader van Voorwaardelijke Toelating in de 

basisverzekering en wordt uitgevoerd door het onderzoeksteam van het LUMC in Leiden 

onder leiding van Prof.dr.Thea Vliet Vlieland en uitgevoerd door twee PhD studenten: 

Manja van Wissen en Max Teuwen. 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. Inmiddels is het 

aantal leden uitgegroeid tot 157. www.reumanetnl.nl 

 

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, zou in nov 2020 in samenwerking met de NHPR 

georganiseerd worden, maar werd in verband met COVID-19 gecanceld en verplaatst 

naar november 2021.  Dit congres krijgt een multidisciplinair karakter met inhoudelijk 

interessante presentaties en workshops die voor meerdere disciplines leerzaam zijn.  
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NVR Najaarsdagen 

Om bekende redenen konden de Najaarsdagen van de NVR in 2020 geen doorgang 
vinden. In plaats daarvan zijn een aantal Webinars georganiseerd, waarvan één verzorgd 
door de NPHR, met de titel “Veerkracht in moeilijke tijden”.  
“Psychosociale kwetsbaarheid” en “Zorg op afstand” waren de hoofonderwerpen van 
dit Webinar die door 4 sprekers in dialoog met de tafelgastheren Art Rooijakkers en 
Astrid van Tubergen (bestuur NVR) werden belicht.  
De Webinar kende een groot aantal deelnemers die deze vorm positief waardeerden.  
 
 
LinkedIn pagina NHPR 

Als onderdeel van ons Beleidsplan zou meer aandacht besteed worden aan de 

communicatie over en door de NHPR. Tevens willen we meer bezoekers op de NHPR 

site. Hiervoor is een NHPR linkedIn groep aangemaakt waarbij geinteresseerden zich 

kunnen aansluiten, waar nieuwberichten geplaatst en gedeeld kunnen worden. De 

Nieuwsberichten die de NHPR daarop plaatst worden gelinked aan de NHPR website. 
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