
Jaarverslag Junior VRA 2020  

1. Achtergrond en naamsverandering van Kerngroep naar Junior VRA 

Wij zijn een landelijk overlegorgaan van Artsen In Opleiding tot Specialist (aios) en hebben, als 

commissie van de VRA, de taak de belangen van alle aios revalidatiegeneeskunde ten aanzien van de 

opleiding tot revalidatiearts en zaken op maatschappelijk en financieel-economisch terrein te 

behartigen (dit zijn de statutair bepaalde speerpunten).  

Op de beleidsdag besloten wij dat het tijd was voor een naamsverandering. In onze ogen past de 

naam Junior VRA precies bij wat wij doen. Wij zijn de vertegenwoordigers voor de aios 

revalidatiegeneeskunde en willen dat laten zien binnen onze Vereniging van Revalidatieartsen en ook 

met trots tonen aan de “buitenwereld”.  

Tijdens de ALV van 19 november 2020 is de naamsverandering officieel gemaakt en zijn de statuten 

aangepast. Het officiële emailadres van de Junior VRA is ook aangepast naar 

JuniorVRA@revalidatiegeneeskunde.nl en er werd een nieuw logo ontworpen.  

2. Junior VRA leden en zittingstermijnen.  

Termijn voor deelname aan de Junior VRA bedraagt normaal gesproken twee jaar. Elk 

opleidingscircuit is vertegenwoordigd door een aios binnen de Junior VRA. Hiermee is het aantal 

Junior VRA leden twaalf. De leden nemen als aios deel aan de verschillende (sub)commissies binnen 

de wetenschappelijke vereniging (VRA).  

Irene Heijnders heeft vroegtijdig de commissie verlaten en haar functie binnen het concilium is 

overgenomen door Amy Jong-Tjien-Fa en haar voorzittersrol door Willemijn Ernens.  

Zittingstermijn en functies van januari 2020 tot december 2020:  

Willemijn Ernens- Voorzitter, WeCo, opleidingsvisitaties 

Kristina Forbes- Secretaris en website bijhouden 

Anna Zielman- Blokhuis- VRA Bestuur 

Iris Habets- Scholingscommissie 

Danique Ploegmakers- Scholingscommissie en werkgroep implementatie Opleidingsplan 

Alicia Lucardie- Concilium, Commissie Capaciteit, Opleidingsvisitaties 

Amy Jong-Tjien-Fa- Concilium, Opleidingsvisitaties 

Tanja Grootkarzijn- Redactieraad NTR 

Ebru Ertekin- Penningmeester, Subcommissie Kwaliteitsvisitaties van de Commissie Kwaliteit, RGS 

geschillencommissie 

Christiaan Clemens- Subcommissie Kwaliteitsbeleid van de Commissie Kwaliteit, Assessor 

kwaliteitsvisitatie, werkgroep e-portfolio 

Thomas Allersma- Beroepsbelangencommissie 

Ted Burgmeijer- Ledenraad DJS, werkgroep implementatie opleidingsplan 

Aantredende leden, zittingstermijn en functies van December 2020 tot december 2021:  

Ted Burgmeijer- Ledenraad DJS, werkgroep implementatie opleidingsplan, voorzitter Junior VRA 

Alicia Lucardie- Concilium, Commissie Capaciteit, Opleidingsvisitaties, Vice-voorzitter Junior VRA 

Timon van den Berg - Subcommissie Kwaliteitsbeleid van de Commissie Kwaliteit, Assessor 

kwaliteitsvisitatie, werkgroep e-portfolio

Hein Swinkels - Penningmeester, Subcommissie Kwaliteitsvisitaties van de Commissie Kwaliteit, RGS 

geschillencommissie. 

Esther Schutte - Scholingscommissie 

Ileen Albers – Wetenschapscommissie.  

3. Vergaderingen en beleidsdag.  

De Junior VRA vergaderde in 2020 6 maal op 12-02, 02-04, 09-06, 06-08, 15-10 en op 08-12. De 

beleidsdag vond plaats op gastlocatie Basalt Revalidatiecentrum te Den Haag op 12-02-2020. Gezien 



de corona crisis hebben de vergaderingen vanaf april 2020 online plaatsgevonden met het 

programma Zoom. Uitzondering daarop is de vergadering van augustus 2020, die vond plaats op een 

gastlocatie te Baambrugge met aansluitend een BBQ.  

4. Beleidsplan en functie Junior VRA. 

Tijdens de vergadering en beleidsdag in april 2020 was consensus binnen de Junior VRA vast te 

houden aan in 2016 opgestelde visie m.b.t. visie van de Kerngroep en dit aan onze nieuwe naam aan 

te passen: “De huidige constructie van de Junior VRA met vertegenwoordiging vanuit alle 

opleidingscircuits en deelname aan de commissies van de VRA, maakt dat de functie van de Junior 

VRA drieledig kan worden gezien. In de eerste plaats hebben de Junior VRA leden een informerende 

functie richting de achterban. Daarnaast worden de belangen en perspectieven van de aios 

revalidatiegeneeskunde gerepresenteerd in de bestuurlijke en adviserende organen van de 

wetenschappelijke vereniging. Als laatste kan de Junior VRA een signalerende en mogelijk 

adviserende functie richting het VRA-bestuur, Concilium en opleiders vervullen bij (structurele) 

ontwikkelingen op het gebied van opleiding en arbeid.” 

In 2020 heeft de Junior VRA de volgende 3 speerpunten opgesteld: 

1. Wat is MSR? De Junior VRA heeft een actieve bijdrage geleverd aan deze discussie die speelt 

binnen de VRA. Wij hebben een enquête houden onder alle AIOS en de uitkomsten daarvan 

beschreven in het NTR artikel (december 2020). Daarnaast organiseerden wij op 23 

september een virtuele discussie avond met groot succes.  

2. Implementatie opleidingsplan. Als Junior VRA zijn wij betrokken geweest bij het schrijven 

van het nieuwe opleidingsplan en de implementatie ervan op zowel regionaal niveau als 

lokaal niveau. Wij maakten een filmpje met daarin de uitleg over de EPA’s (Entrustable 

Professional Activities) en het opleidingsplan. Initieel was het filmpje gemaakt voor de 

eerstejaars aios om te tonen tijdens de basiscursus, echter besloten wij het filmpje voor elke 

aios en revalidatiearts toegankelijk te maken op de website.  

Daarnaast werd er een update van de basisklapper voor beginnende aios uitgevoerd. Deze is 

gepubliceerd op de VRA-website. 

3. Wederkerige feedback. Als AIOS ben je in een continu leerproces, waarbij feedback 

ontvangen een belangrijk onderdeel is, daarnaast ben je een onderdeel van een werkteam 

en wil je ook feedback terug kunnen geven. Ons doel is om de wederkerige feedback te 

normaliseren, om hiermee meer transparantie te krijgen en wij verwachten dat dit goed doet 

aan de veiligheid en kwaliteit van de opleiding. Wij maakten een inventarisatie van de 

verschillende feedback methode/tools en “best practice” in den landen. Daaruit volgt een 

presentatie die gegeven zal worden in elk circuit, om wederkerige feedback op de agenda te 

zetten.  

5. Andere werkzaamheden. 

- 6 e uitreiking “docent van het jaar”. Op 24 juni 2020, tijdens de eerste ALV van de VRA die als 

webinar plaatsvond, won revalidatiearts J.M. (Janneke) Stolwijk de verkiezing voor de 'Docent van 

het jaar 2020'. De prijs (bloemen en de Trofee) werd op een later moment uitgereikt door Amy Jong-

Tjien-Fa vanuit de Junior VRA en directeur van de VRA Wijnandien Hoek. 

- Bijdragen NTR: In het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) heeft de Junior 

VRA afgelopen jaar meerdere artikelen geschreven waaronder het artikel ‘geneesplezier door aios’, 

‘interview met docenten van het jaar’ en ‘interview met opleider’ voor het opleidingsthema nummer. 

In de andere nummers hebben wij interviews met AIOS in het buitenland en aan speerpunten en 

opleiding gerelateerde items aangeleverd. 



- Nieuwsbrieven: In april 2020 hebben wij vanuit de Junior VRA een extra digitale nieuwsbrief 

verstuurd met daarin een aantal aanbevelingen en nuttige links omtrent de covid-19 pandemie en de 

invloed daarvan op de opleiding. 

In mei 2020 en in november 2020 is een digitale nieuwsbrief verstuurd naar alle aios met daarin o.a. 

informatie over de Junior VRA en onze speerpunten, handige weetjes en oproepen tot actieve 

bijdrage binnen de (Junior)VRA.  

- Jaarlijkse ludieke actie DCRM 2020: Tijdens het digitale DCRM van 2020 hebben wij onze eigen 

digitale stand gehad om onze nieuwe naam te promoten. Via de chat functie hebben wij aios 

uitgedaagd mee te denken over nieuwe speerpunten voor 2021. Tevens verzorgden wij als ludieke 

actie een online aios borrel waar wij gezamenlijk konden proosten met een vooraf rondgebracht 

corona biertje met het Junior VRA logo erop.  

Mede namens de Junior VRA, 

Willemijn Ernens en Ted Burgmeijer  


