
 

 

 
 
 
 
 
Jaarverslag Commissie Kwaliteit 2020 

 
1. Algemeen 
De Commissie Kwaliteit bestond begin 2020 uit 12 leden, allen praktiserend revalidatiearts en 2 
Kerngroepleden. Daarnaast werd de subcommissie Kwaliteitsvisitaties bijgestaan door 6 
visitatieleden. De Commissie Kwaliteit werd vanuit het VRA-bureau ondersteund door 2 medewerkers. 
In 2020 heeft de Commissie Kwaliteitsbeleid 7 keer vergaderd en de Commissie Kwaliteitsvisitatie 8 
keer. Tevens is een gezamenlijke beleidsmiddag georganiseerd. 
Door de uitbraak van COVID-19 in het voorjaar hebben alle vergaderingen vanaf maart 
plaatsgevonden via beeldbellen (Zoom). 
Mevrouw A.M. van de Ven heeft in december afscheid genomen, mevrouw N. van Kleef neemt het 
voorzitterschap van haar over.  
De subcommissie Kwaliteitsvisitaties kampte, evenals in 2019, met een tekort aan leden. De 
continuïteit van het uitvoeren van visitatiewerkzaamheden blijft een grote zorg. Van februari tot en met 
juli heeft mevrouw C.D. van Houten ad interim de taak van voorzitter van de subcommissie 
Kwaliteitsvisitaties vervuld, maar moest door de personele situatie bij haar instelling deze taak 
voortijdig neerleggen. Vanaf november is het voorzitterschap opgepakt door mevrouw H. Quik-
Schrauwen. Het werven van nieuwe leden en de administratieve processen zo gemakkelijk mogelijk 
maken voor de visitatoren is een continu proces binnen deze subcommissie. 
 
2. Samenstelling 
De samenstelling van de Commissie Kwaliteit was in 2020 als volgt:  
                                      

Subcommissie kwaliteitsbeleid Subcommissie kwaliteitsvisitaties 

A. van de Ven (voorzitter) C.D. van Houten – voorzitter a.i. februari t/m juli  

F.A.J. de Laat (vicevoorzitter) H.J.E.E. Quik  

F. Hamers M.I. Bodde 

N.A.A. van Kleef I.L. de Bruijn  

P.W.A. Muitjens F. Hamers  

B. Zegers I.A. van der Steen 

H.D.W. van der Lei E. Husson (vanaf april) 

A. Mert  

C. Clemens (Kerngroep) tot december E. Ertekin (Kerngroep) tot december 

T. van den Berg (Junior VRA) vanaf december H. Swinkels (Junior VRA) vanaf december 

 
Ondersteuning vanuit het VRA-bureau 
subcommissie Kwaliteitsbeleid  : mw. C. Ottevanger  
subcommissie Kwaliteitsvisitaties : mw. J. Hoeboer 
 
3. Vertegenwoordiging 
Leden van de Commissie Kwaliteit waren vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de VRA, de 
Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten en de Commissie Prestatie-indicatoren 
(VRA/RN). Ook waren diverse leden actief binnen diagnosegebonden werkgroepen van de VRA. 
 
4. Activiteiten  
De belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar worden hierna kort beschreven.  
 
Beleidsdag 
In maart is de Beleidsdag geannuleerd a.g.v. de maatregelen rondom COVID-19. In plaats daarvan is 
op donderdag 1 oktober een gezamenlijke Beleidsmiddag georganiseerd via Zoom. Op de agenda 
stonden het bespreken van de uitkomsten van de enquête Behandelkaders die onder alle leden was 
gehouden, het vaststellen van criteria voor het uitvoeren van een kwaliteitsvisitatie, het visiteren 
middels beeldvergaderen en een discussie over de toekomst van de kwaliteitsvisitatie. 
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Kwaliteitsbeleid 
 
Accreditatiepunten commissiewerk 
Naar aanleiding van een verzoek om accreditatie toe te kennen voor commissiewerkzaamheden is 
navraag gedaan bij andere wetenschappelijke verenigingen en heeft een inventarisatie 
plaatsgevonden onder de bestuurscommissies. Dit heeft geleid tot een voorstel aan het bestuur voor 
het toekennen van accreditatiepunten aan commissiewerk. Het bestuur heeft besloten akkoord te 
gaan met het toekennen van accreditatiepunten aan het inhoudelijke programmadeel van de 
beleidsdagen. Voor gewone commissiewerkzaamheden kunnen geen accreditatiepunten worden 
verkregen. Dit geldt voor alle bestuurscommissies. 
 
Behandelkaders VRA 
De commissie heeft het concept behandelkader Chronische Pijn en het concept behandelkader Hand- 
en Polsrevalidatie becommentarieerd. Ook heeft de commissie een reactie gegeven op het 
voornemen van de Werkgroep VRA Bewegen en Sport om een behandelkader Trainen en meten in 
de revalidatiegeneeskunde te gaan ontwikkelen. 
Eind 2019 was onder alle VRA-leden een inventarisatie uitgezet over het nut en noodzaak van 
behandelkaders. De uitkomsten hiervan zijn besproken tijdens de beleidsdag van de Commissie 
Kwaliteit in oktober 2020 en in de nieuwsbrief is een terugkoppeling gegeven aan de leden over de 
uitkomsten hiervan. 
 
Complicatieregistratie 
In februari 2020 heeft de Commissie Kwaliteitsbeleid een aantal aanpassingen doorgevoerd in de 
complicatieregistratie. De leden zijn hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief. 
 
Federatie Medisch Specialisten 
De Commissie Kwaliteitsbeleid heeft op verzoek van de Federatie Medisch Specialisten/Raad 
Kwaliteit een reactie gegeven op: 

- Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten opgesteld door Zorginstituut 
Nederland 

- Rapportage voorwaardelijke toelating tot het basispakket opgesteld door Zorginstituut 
Nederland  

- Verbeterdoelen Basisset Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
 
Herziening Consensusdocument Taakherschikking 
Vanuit de Commissie Kwaliteitsbeleid heeft een afgevaardigde zitting gehad in de werkgroep die het 
Consensusdocument Taakherschikking heeft herzien.  
 
Visieontwikkeling t.a.v. richtlijnontwikkeling en herziening 
Eind 2020 is binnen de Commissie Kwaliteitsbeleid gestart met een discussie over het ontwikkelen 
van een overkoepelend beleid/overkoepelende visie over hoe om te gaan met de ontwikkeling en 
herziening van richtlijnen en vragen vanuit FMS of andere Wv’n over betrokkenheid vanuit de VRA bij 
richtlijnontwikkel- en richtlijnherzieningstrajecten en hoe we dit binnen de VRA kunnen oppakken. 
Deze discussie wordt voortgezet in 2021. 
 
Werkplan VRA 2025 
De stand van zaken van de acties die voor de Commissie Kwaliteit in het Werkplan staan beschreven 
zijn besproken. Ten aanzien van de acties m.b.t. patiëntenparticipatie en leefstijlinterventies is 
geconstateerd dat dit een aandachtspunt zou moeten zijn bij de ontwikkeling van richtlijnen. Wat de 
inzet van ervaringsdeskundigen betreft heeft de Commissie Kwaliteit besproken dat dit een lastig uit te 
voeren punt is omdat het gaat om vrijwilligerswerk. Aan het bestuur is geadviseerd om dit punt mee te 
nemen in de gesprekken met RN, omdat zij daar ook een belangrijke rol in kunnen vervullen. Ten 
aanzien van de actie met betrekking tot ‘Samen Beslissen’ heeft de Commissie Kwaliteit via de 
nieuwsbrief aandacht van de leden gevraagd voor het rapport ‘Zonder context geen bewijs’.  
 
Stichting Revalidatie Impact 
De Commissie Kwaliteitsbeleid heeft (vooralsnog) geen verbinding met de Stichting Revalidatie 
Impact. Kwaliteitsregistratie is wel een onderwerp dat thuishoort bij de Commissie Kwaliteitsbeleid. Dit 
is een punt van zorg van de Commissie Kwaliteitsbeleid dat is gedeeld met het VRA-bestuur. 
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Kwaliteitsvisitaties  
Visitatiedocumenten 
Het actualiseren en ontwikkelen van documenten ten behoeve van de kwaliteitsvisitaties heeft de 
voortdurende aandacht van de commissie. Dit geldt ook voor het actualiseren van de vragenlijsten die 
door de instellingen gebruikt/ingevuld moeten worden tijdens de voorbereiding van de visitatie. De 
Waarderingssystematiek voor Kwaliteitsvisitatie is geüpdatet; de normen van de 
waarderingssystematiek zijn naast de HKZ-audit gelegd hetgeen geleid heeft tot het vervallen van 5 
items. De evaluatie van de vragenlijsten Waarderingssystematiek voor de gesprekspartners heeft 
geleid tot het laten vervallen van vragenlijsten, alleen de Vragenlijst voor de vakgroep en a(n)ios en 
praktijkondersteuners blijft gehandhaafd. Ook de Dossierbeoordeling is onder de loep genomen en het 
aantal vragen is sterk gereduceerd.  
 
Visitatiereglement 
In het kader van de revisie van het visitatiereglement is dit voorgelegd aan een jurist van het Kennis- 
en Dienstverleningscentrum van de FMS. De jurist heeft de verzamelde aanpassingen en ook het 
verzoek van het bestuur om eerder geïnformeerd te kunnen worden over de uitkomsten van een 
kwaliteitsvisitatie beoordeeld. De uitwerking van de door de jurist voorgestelde wijzigingen wordt 
voorjaar 2021 opgepakt. 
 
SKMS-project STeRK -Structurele Terugkoppeling Resultaten Kwaliteitsvisitatie 
Het project is afgerond in 2019. Het doel van dit project was om een werkwijze te ontwikkelen die het 
meest optimaal is om de normen- en waarderingssystematiek ten aanzien van de kwaliteitsvisitaties te 
onderhouden. Een van de adviezen was om een portefeuillehouder te benoemen voor het onderhoud 
van de Waarderingssystematiek. Mevrouw C.D. van Houten is bereid gevonden deze taak op zich te 
nemen, zij heeft ook namens de VRA aan project deelgenomen. 
 
Visitaties 
Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 zijn alle kwaliteitsvisitaties van medio maart tot september 
2020 geannuleerd. Eén geannuleerde visitatie kon worden toegevoegd aan het visitatieschema van 
het najaar. De overige visitaties zijn doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2021. In het najaar 
werden 8 (netwerk) vakgroepen gevisiteerd (Vogellanden, Stichting Revalidatiecentrum Curaçao, 
Ziekenhuis Rivierenland, Amsterdam UMC locatie AMC, Sint Maartenskliniek, LUMC, Hand en Pols 
Centrum Nederland en OCA). Totaal 12 locaties/visitaties. De kwaliteitsvisitaties hebben 
plaatsgevonden via beeldvergaderen.  
 

 

Utrecht, maart 2021  
 
Mevrouw N.A.A. van Kleef, voorzitter Commissie Kwaliteitsbeleid  
Mevrouw H.J.E.E. Quik-Schrauwen, voorzitter Commissie Kwaliteitsvisitaties 


