
Jaarplan 2022 - Werkgroep WTCR

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties

Kwaliteit De AIOS is in staat te herkennen 
wanneer voor patiënten de

1. Toolkit Right to Health verder 
ontwikkelen en onder de aandacht

Denk aan: benodigde revalidatiezorg brengen binnen de revalidatie.
- Richtlijnen, behandelkaders, onvoldoende beschikbaar, onvol- 2. Realiseren van Platform Human
zorgstandaarden, doende toegankelijk, onvoldoende Rights to Health om meer inzicht
- Afstemmen acceptabel en/of onvoldoende van te krijgen in het begrip Human
behandelprogramma's kwaliteit is, gelet op Human Rights to Rights to Health. Betreft:
- Behandelmodules Health.

De AIOS is in staat te zoeken naar 
oorzaken en gewenste 
veranderingen, en kan bij 
management deze bevindingen 
aankaarten.

bewustwording, verbeteracties, 
uitwisseling van ideeën en 
ervaringen.

3. Vervolg Workshop Human Rights 
to Health: kennismaking met 
signaleren, met zoektocht naar 
oorzaak en mogelijke oplossingen, 
en met toezien op naleving van de 
nieuwe situatie.

Resultaatmeting
Denk aan:
- Prestatie-indicatoren en
meetinstrumenten

Wetenschappelijke activiteiten De AIOS is zich bewust van de 
betekenis van ongelijkheid onder

Mogelijke inbreng van de AIOS op 
wetenschappelijke bijeenkomsten:

Denk aan: mensen in het bereiken van poster, voordracht, deelname aan
- SKMS-projecten
- Voordrachten, presentaties
- Wetenschappelijk onderzoek

gezondheid en de zorg daartoe.

De AIOS kan deze ongelijkheid 
onderdeel maken in haar of zijn 
wetenschappelijke stage.

Workshop Human Rights to Health

Deskundigheidsbevordering/ 1. De Arts IGT in opleiding is in staat Onderwijs dag Artsen IGT op 15
onderwijs

Denk aan:
- Opleiding aios en

revalidatiegeneeskundige kennis 
en vaardigheden toe te passen in 
haar/zijn werksituatie in lage
lonenlanden.

januari 2022 door de Werkgroep 
Transculturele Revalidatie

- Nascholing revalidatieartsen
- Workshop tijdens DCRM 2. De AIOS revalidatiegeneeskunde 

is in staat kennis van en 
vaardigheden in het omgaan met, 
en in de begeleiding van 
patiënten met lage gezondheids- 
vaardigheden toe te passen in 
haar/zijn werksituatie.

3. De AIOS revalidatiegeneeskunde 
is zich bewust van en maakt zich 
sterk voor een situatie waarin 
kwetsbare patiëntengroepen 
dezelfde hoogst haalbare 
revalidatiezorg krijgen als 
iedereen.

Coördinatie/bijdrage 2ejaars lijnleren 
Communicatie VRA: Gezondheidsvaar- 
digheden. WTCR samen met Pharos, 
Alliantie Gezondheidsvaardigheden, 
en Vrije Universiteit.

• Organisatie Workshop Human
Rights to Health op DCRM

• Oprichting platform Human Rights 
to Health

• Onderzoek naar mogelijkheid 
onderwijsmodule Human Rights to 
Health
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Samenwerking/ netwerk

Denk aan:
- Contacten met 
(patiënten)organisaties en 
andere wetenschappelijke 
verenigingen
- Voorlichtingsmateriaal t.b.v. 
patiënten

Alliantie Gezondheidsvaardigheden, 
Pharos en afd.... van Vrije 
Universiteit. Doel: inspiratie en 
inzichten opdoen ten behoeve van 
de cursus 2e jaars "Gezondheidsvaar
digheden".

International Federation of Health 
and Human Rights Organisations 
(IFHHRO). Doel: inspiratie en 
inzichten opdoen ten behoeve van 
(de voorgenomen oprichting van) het 
Platform Human Rights to Health.

Ned Vereniging voor Tropische 
Geneeskunde en Internationale 
Gezondheidszorg. Doel: inspiratie en 
inzichten opdoen ten behoeve van 
onderwijs en praktijk van cursus 
Revalidatie in lage-lonenlanden .

Ontwikkelen platform Right to Health 
waarschijnlijk op kennisnet voor: 

Meldpunt misstanden 
Discussiegroep voor 
verbeteringen in de MSR mbt 
kwetsbare groepen.

Overige activiteiten

Denk aan:
- Profilering vak
- VRA website
- Revalidatie Kennisnet

Bekendheid van en toegankelijkheid 
tot de Werkgroep Transculturele 
Revalidatie creëren.

De oudere leden van de Werkgroep 
Transculturele Revalidatie zijn in 
staat het Revalidatiekennisnet te 
gebruiken voor het "bijhouden van 
ons vak".

Relevante gegevens over de WTcR op 
opnemen op de VRA-website

Generatieleren in de WTcR zelf
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