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Jaarverslag 2021- Werkgroep WTCR

Bestuurssamenstelling
Marga Tepper, voorzitter 
Wim Otto, secretaris

S.v.p. hier alleen samenstelling bestuur per 1/1/2021 en wisselingen gaande het jaar 2021. De gehele 
ledenlijst invullen op apart format Ledenlijst werkgroep

Vergaderingen afgelopen jaar____________________________________________________________
Er vonden 4 vergaderingen plaats in 2021:
11 december 2021:

accent op (1) platform Right to health in de revalidatie; (2) afronden organisatie 
onderwijsdag revalidatie voor Tropenartsen in opleiding; (3) bespreking veranderingen in 
uitvoering 2e jaars lijnleren communicatie.

4 september 2021:
accent op (1) programma volgende TAIO-dag; (1) workshop DCRM Right to health; (2) 2e 
jaars lijnleren communicatie: Gezondheidsvaardigheden.

5 juni 2021:
accent op (2) voorbereidingen onderwijs 2e jaars met Pharos en VU; (3) Right to Health, 
toolkit, en inhoud workshop DCRM.

6 maart 2021:
accent op (1) bespreking ontwikkelingen in de cursus communicatie 2e jaars; (2) discussie 
Right to Health in de revalidatie met Adriaan van Es, IFHHRO

Aantal vergaderingen en aangevuld met wetenschappelijke bijeenkomsten (hoeveel/welke thema's)

Kwaliteit________________________________________________________________________________
1. De Werkgroep Transculturele Revalidatie heeft bij monde van haar voorzitter in oktober 2021 

de werkgroep e-health een mail gestuurd met antwoorden op de vragen die ze aan alle 
werkgroepen hebben gestuurd in juni 2021. Onze suggestie is om specifiek aandacht te 
hebben voor de wijze waarop patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en/of met een 
andere moedertaal met deze digitale ontwikkelingen mee kunnen doen. Bedoeling is dat de 
Medisch specialistische Revalidatiegeneeskunde (MSR) voor deze kwetsbare groep bereikbaar 
blijft. Indien de Werkgroep e-health behoefte heeft hierover te brainstormen, is zij welkom.

2. De Werkgroep Transculturele Revalidatie heeft zich gebogen over Human Rights to Health. Het 
doel is dat revalidatieartsen (in opleiding) zich bewust worden wat deze Human Rights 
betekenen, dat zij in staat zijn te signaleren waar een bestaande situatie verbetering behoeft, 
dat zij kunnen nagaan wat de oorzaak daarvan is en wat eraan gedaan zou moeten worden, en 
tot slot dat zij in staat zijn toe te zien op de naleving van de nieuwe situatie. Hierover is op de 
DCRM 2021 een workshop gehouden.

Het is de bedoeling een platform in te stellen binnen de VRA. In dat platform zal het dan gaan 
om meer inzicht te krijgen in de wereld van de mensenrechten, om zowel bewustwording als 
verbeteracties wortel te laten schieten in de eigen organisatie, en om uitwisseling van ideeën 
en ervaringen.
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3. De Werkgroep Transculturele Revalidatie heeft een toolkit ontwikkeld 
waarmee inzicht kan worden verkregen in de mate waarin die Human 
Rights worden gerealiseerd in de instelling waar men werkt. Deze 
score methode betreft niet het resultaat van revalidatie-inspanningen 
maar kwalificaties van de vier peilers availability, accessability, 
acceptability en quality of care. Noch zijn revalidatieartsen of arts
assistenten verantwoordelijk voor de situatie waarin een score 
eventueel niet optimaal is.
Toolkit Right to health, november 2021: te vinden op de VRA website via QRcode

Bijv. Richtlijnen, behandelkaders, zorgstandaarden; afstemmen behandelprogramma's; 
behandelmodules

Resultaatmeting

Bijv. Prestatie-indicatoren en meetinstrumenten

Wetenschappelijke activiteiten____________________________________________________________
Social impact:
Artikel In NTR december 2021:
Recht op gezondheid in de revalidatiegeneeskunde. Hoe staan we er voor? Karin Schepman, Marga 
Tepper en Esther Schutte.
Workshop DCRM vrijdag 12 november 2021:
Right to Health in Rehabilitation Medicine. Is your work human rights based? WTCR samen met 
Adriaan van Es, IFFHRO.

Bijv. SKMS-projecten; voordrachten en presentaties; wetenschappelijk onderzoek; workshop tijdens 
DCRM

Deskundigheidsbevordering / onderwijs
Bijv. Opleiding aios; nascholing revalidatieartsen________________________________________

In 2® jaars lijnleren Communicatie:. Gezondheidsvaardigheden - Jos dekker, cursus coördinator. 
Gegeven door leden WTCR samen met Pharos. 27 en 29 oktober 2021

16 januari 2021 De eerste digitale scholingsdag voor Artsen Internationale Gezondheidszorg en 
Tropengeneeskunde (AIGT) in opleiding. Thema: revalidatie in de tropen. Door alle leden van de 
WTRC.
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Samenwerkingsverbanden / netwerk_______________________________________________________
De Werkgroep Transculturele Revalidatie is een werkgroep van de VRA en ook een werkgroep van 
de Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG)

• Samenwerking met de NVTG in het kader van de opleidingsdag voor Artsen Internationale 
Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde AIGT in opleiding

• Samenwerking met de International Federation of Health and Human Rights Organisations 
(IFHHRO) bij de ontwikkeling van deskundigheid van de WTCR-leden in het kader van het 
project Human Rights to Health, bijv. via de Workshop op de DCRM, en via het nog op te 
richten platform.

• Samenwerking met de Alliantie Gezondheidsvaardigheden, Stichting Pharos in het kader 
van bijhouden van onze deskundigheid die wordt ingezet ten behoeve van de 2e jaars 
opleidingsdag Communicatie.

Bijv. Contacten met (patiënten-)organisaties en andere wetenschappelijke verenigingen; 
voorlichtingsmateriaal t.b.v. patiënten

Overige activiteiten

Bijv. VRA website; Revalidatie Kennisnet; Profilering vak

Financiën werkgroep

Financiële middelen werkgroep 1/1/2021 €
Kosten
- bijv. zaalhuur €
- bijv. catering €
- bijv. sprekers €
- €
- €
- €
- €
Totaal kosten eraf €
Opbrengsten
- Bijdrage VRA €
- €
Totaal opbrengsten erbij €

Financiële middelen werkgroep 31/12/2020 €
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