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Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties

Kwaliteit 

Denk aan:  
- Richtlijnen, behandelkaders, 
zorgstandaarden,  
- Afstemmen 
behandelprogramma’s 
- Behandelmodules 

- Participatie in commissie kwaliteit 
- De kindersectie ondersteunt het  

EKEP keurmerk 
- Opleiding jeugdartsen 

- Interdisciplinair opleiden 

- Modulair onderhoud CP register, 

starten met de uitwerking van de 

modules 

- Blijven participeren 

- Blijven ondersteunen 

- Continueren aanbod stageplaatsen voor AIOS JGZ 

-  

- Uitdragen aanbod van stages vanuit andere medisch specialismen 

-  

Resultaatmeting 

Denk aan:  
- Prestatie-indicatoren en 
meetinstrumenten 

- Invoeren van generieke en 
diagnose specifieke 
uitkomstmaten en aansluiten bij 
revalidatie impact 

- CP register verder uitrollen en 

implementeren 

- COPM breed invoeren als generiek meetinstrument; aantal instellingen 

starten als pilot o.b.v. Expertgroep kinderen (Revalidatie Impact). Diagnose 

gebonden meetinstrumenten zullen worden ingevoerd voor NAH en CP 

o.b.v. Expertgroep NAH (Revalidatie Impact) en CP werkgroep/register. 

- In 20 ziekenhuizen/revalidatiecentra zal het CP-register (verder) worden 

uitgerold. 

Wetenschappelijke 
activiteiten 

Denk aan: 
- SKMS-projecten 
- Voordrachten, presentaties 
- Wetenschappelijk onderzoek 

- Participatie in commissie 
wetenschap, innovatie en 
implementatie 

- Vanuit de Strategie nota: 
wetenschappelijk onderzoek in 
samenwerking met RN afstemmen 

- Blijven participeren; Lopende onderzoeken en speerpunten binnen de 

kinderrevalidatie zijn in kaart gebracht. Door COVID is landelijk congres 

gericht op wetenschap/innovatie binnen de kinderrevalidatie (subsidie KFA) 

doorgeschoven naar 8 juni 2022. 

- RN ondersteunt (geen zorg zonder wetenschap).  

Deskundigheidsbevordering/ 
onderwijs 

Denk aan:  
- Opleiding aios en  
- Nascholing revalidatieartsen 

- Organisatie 3-daagse scholing 
kinderrevalidatiegeneeskunde 
januari/juni 2022   

- Organisatie inhoudelijke 

programma’s vergaderingen  

- Blijven vorm geven van beschreven scholingen 

- Bijdrage aan DCRM 
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- Workshop tijdens DCRM sectie 

kinderrevalidatiegeneeskunde 

- Scholing AIOS Kinderrevalidatie 

curriculum 

- Scholing AIOS pijnrevalidatie 

- Organiseren POBOT cursus 

- Scholing AIOS JGZ 

- Scholing op regionaal niveau 

binnen het netwerk 

- Nieuwe druk handboek 

kinderrevalidatie 

- Minimale eisen/vaardigheden voor 

EPA 11 vorm geven 

- Handboek kinderrevalidatie wordt aan alle kinderrevalidatieartsen verspreid 

- Afstemmen/ operationalisatie EPA 11 (ontwikkelingsgericht werken) 

Samenwerking/ netwerk 

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

- Participatie in LOOK 
- RN/VRA commissie 

kinderrevalidatiegeneeskunde.  
- Implementatie kwaliteitsstandaard 

Psychosociale Zorg CP Nederland 
- Deelname aan de werkgroep 

Transmurale zorg samen met NVK 

- Samenwerking met de JGZ, AVG, 
Kindergeneeskunde en 
Kinderneurologie 

- Deelname aan werkgroep 
rolstoelvaardigheid gericht op 
implementatie 

- Contacten met andere beroepsverenigingen worden geïntensiveerd op 

inhoudelijk en wetenschappelijk gebied (o.a. kindergeneeskunde, 

kinderneurologie, kinderpsychiatrie, kinderorthopedie en 

kinderfysiotherapie) 

Overige activiteiten 

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

- Modulestructuur  

- Strategienota 

- Digitalisering 
- Deelname aan diverse 

gremia/platforms 
- Behoud sectie/positie binnen de 

VRA 
- Herijking van het vak 

- Continueren registratie patiëntgroepen (CNA en TPG) en start  Registratie 

observatie jonge kind en evaluatie 

- Strategienota wordt geëvalueerd en verder ontwikkeld a.h.v. nieuwe 

ambities 

- Evaluatie vormen van digitale/hybride zorg 

- Uitdragen/deelname projectgroep t.b.v. onderscheid sectie vs inhoudelijke 

werkgroep 
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- Werkgroep klinische 
kinderrevalidatie is actief 


