BELEIDSPLAN WERKGROEP VOET EN ENKEL (DOFAA) 2009-2012
Inleiding
Tijdens het beleidsweekend 13 en 14 juni 2009 is het beleidsplan zoals opgesteld in 2000 en
2007 vernieuwd en up-to-date gemaakt.
Er is de afgelopen jaren veel veranderd ten aanzien van de werkgroep. Er is een volledig
nieuw bestuur aangetreden die het elan van het vorige bestuur zal trachten voort te zetten. De
afgelopen jaren is de cursus voet en enkel gegroeid tot een standaard cursus die
waarschijnlijk in de toekomst 1 van de verplichte cursus gaat worden. De werkgroep mag zich
verblijden met een toenemende aandacht van binnen en buiten de orthopaedie, de 4 maal per
jaar gehouden bijeenkomsten in een nieuw format worden goed bezocht en leveren
interessante discussies op en tenslotte is de website gelanceerd.
We hebben getracht het beleidsplan actueel te maken met als doel iedere 3 jaar dit document
te herzien.
Doel van de werkgroep
Het doel van de werkgroep, opgericht door orthopaedisch chirurgen met speciale interessen
voor de behandeling van voet- en enkelaandoeningen, is om kennis en kunde op het gebied
van de conservatieve en operatieve behandelingen van voet- en enkelaandoeningen te
vergroten. Waar nodig wordt gestreefd bijdrage te leveren aan verbetering van kwaliteit van
zorg op bovengenoemde gebieden.
In de toekomst komt de nadruk te liggen op het zoeken naar aansluiting met onze buurlanden,
mn Belgie en met de EFAS. De samenwerking met Belgie komt reeds met participatie van
Belgische collega’s in de voetencursus. Er wordt gestreefd naar het opzetten van een vervolg
cursus/speciality course in Europees verband.
Bijeenkomsten
Teneinde het bovenstaande doel te realiseren worden door de werkgroep 4 bijeenkomsten
per jaar georganiseerd. De 1e bijeenkomst van het nieuwe jaar heet het karakter van een ALV
waar het bestuur verantwoording zal afleggen aan de leden mbt het gevoerde beleid en de
financieele situatie. De bijeenkomsten bestaan uit een plenair deel met evt. een gastspreker
gevolgd door een discussiedeel met casuistiek. De verslagen en case-reports worden
vervolgens gepubliceerd opde website van de werkgroep.
Behandelingsprotocollen
Een van de onderdelen van dee ‘Meerjarenafspraken’, die tussen de Orde van Medisch
Specialisten en het Ministerie van VWS tot stand is gekomen betreft:”het kwaliteitsbeleid van
de medisch Specialisten”. Dit omvat een breed scala van elementen met als één van de
speerpunten het ontwikkelen van ‘Richtlijnen’. De gedachte hierachter is dat men normen wil
vormen voor in medisch-technisch opzicht kwalitatief goed en doelmatig medisch
specialistisch handelen. Deze richtlijnen hebben geen dwingend karakter. Bij bestaande
consensus op een deelgebied kan men overgaan tot het opstellen van een protocol, meestal
vastgelegd in een behandel algoritme.
De werkgroep fungeerd als een stimulans en klankbord voor het ontwikkelen van richtlijnen
zoals de enkelarthrose, de hallux rigidus en hallux valgus.
Kennisoverdracht
Naast kennisoverdracht tijdens de bijeenkomsten kan deze ook plaatsvinden doormiddel van
het organiseren van cursussen en congresdagen.
Thans organiseerd de werkgroep per jaar 4 werkgroep bijeenkomsten en de basiscursus voet
en enkel. Deze laatste kent een 4-jarige cyclus met als onderwerpen: Hallux valgus, Voorvoet,
Midden en Achtervoet, Enkel en Pezen. Daarnaast wordt er naar gestreefd 1 maal per jaar
een dag(deel) mede te organiseren bij een groter nationaal/internationaal congres.
De Werkgroep tracht door het begeleiden en stimuleren van jonge collega’s de expertise op
het gebied van de voet- en enkelaandoeningen te vergroten. Er wordt gestreefd naar het
ontwikkelen van fellow plaatsen en uiteindelijk een leerstoel.

Wetenschappelijk onderzoek
De Werkgroep zal daarnaast kennisvergroting en vergaring stimuleren dmv wetenschappelijk
onderzoek. Het proces van richtlijnontwikkeling, zoals boven aangegeven, kan richting geven
aan wetenschappelijk opderzoek. De werkgroep kan structuur bieden voor het opzetten van
gedegen prospectieve multicenter onderzoeken.
De Werkgroep wil proefschriften op het gebied van de voet- en enkelpathologie stimuleren
met een sponsoring van maximaal €300,-- en een samenvatting op de website.
Contacten buiten de Werkgroep en de NOV
Niet zonder reden wordt bij het opstellen van onze doelstelling expliciet de conservatieve
behandeling genoemd. Een belangrijk aandeel van de aandoeningen op het gebied van de
voet en enkel wordt conservatief behandeld.
Doormiddel van communicatie en samenwerking met de NERASS, revalidatie artsen, kinder
orthopaedie, NVOT, patientenverenigingen, etc., ontstaan belangrijke mogelijkheden om de
kwaliteit van patientenzorg te verbeteren, kennis te vergroten en voor gezamenlijk
wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is overleg met andere beroepsgroepen als
schoenmakers en podotherapeuten onontbeerlijk.
Leden van de werkgroep zullen lid moeten worden van diverse commissies, deel moeten
uitmaken van multidisciplinaire teams, onderwijs moeten geven, wetenschappelijk onderzoek
moeten opzetten, etc.
Toekomst
De vraag of de Werkgroep een zelfstandige vereniging moet worden is op dit moment niet aan
de orde. De Werkgroep fungeert onder de vleugels van de NOV, echter wel met een zekere
zelfstandigheid. Sedert december 2008 is de Werkgroep een stichting geworden en is voor de
europese samenwerking gekozen voor een engelstalige naam: DOFAA (Dutch Foot And
Ankle Association). De financieen blijven voorlopig in eigen beheer en er wordt actief gezocht
naar Europese aansluiting in de EFAS. Ook is het streven van de Werkgroep om in overleg
met de NOV een bijzonder lidmaatschap te creeren voor PA’s en specialisten uit belendende
vakgbeiden als de revalidatie geneeskunde en chirurgie. Tevens worden AIO’s gestimuleerd
lid te worden tegen gereduceerd tarief.
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