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Inleiding 

De Covid-19 Pandemie heeft de dynamiek van de vereniging in 2020 veranderd. Niet meer 

vergaderen op locatie, maar werken, vergaderen, webinars en congressen volgen vanuit huis of de 

eigen werkplek. Na een korte periode waarin de activiteiten tot stilstand kwamen zijn alle 

verenigingsactiviteiten online verder gegaan. Het is soms wennen geweest, maar met de juiste 

voorbereiding en inzet van de media die beschikbaar waren om elkaar te ontmoeten, is er een nieuw 

normaal ontstaan waarbij de leden weliswaar het fysieke contact en de gezelligheid missen, maar 

ook hebben ervaren dat we zonder reistijd met elkaar over van alles kunnen sparren en de vereniging 

levendig kunnen houden. De Revalidatiegeneeskunde heeft bewezen in haar 65-jarige jubileumjaar 

zeer flexibel en adequaat te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Helaas zijn de 

feestelijkheden die gepland waren dit jaar eerst uitgesteld en uiteindelijk toch afgelast en vervangen 

door online bijeenkomsten.    

 

Leden 

Op 1 januari 2020 telde de VRA 951 leden. Na jarenlange stijging is het aantal leden op 31 december 

gestabiliseerd op 937.  

 

Algemene Ledenvergadering  

Op 24 juni, 26 augustus en 19 november zijn Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd.  

 

Op de Algemene Ledenvergadering van 24 juni is de Docent van het Jaar prijs uitgereikt. De winnaar 

in 2020 was Janneke Stolwijk. De jury heeft haar gekozen omdat zij enthousiast, motiverend, 

duidelijk en laagdrempelig is, inspirerend is en met veel passie en humor presenteert, op een 

duidelijke manier complexe zaken kan uitleggen en aandacht besteedt aan het optimaliseren van 

haar eigen presentatie door actief feedback te vragen aan aios. 

De Livit Award is toegekend aan Loeke van Schaik, omdat zij een goed artikel heeft geschreven in een 

peer-review tijdschrift, start met een promotietraject en een veelbelovende toekomst in de 

wetenschap tegemoet gaat. 

 

Op de extra ingelaste Algemene Ledenvergadering van 26 augustus is een statutenwijziging 

doorgevoerd. Dit was nodig om het elektronisch deelnemen aan en stemmen tijdens ALV’s mogelijk 
te maken, zodat de ALV van de VRA bijvoorbeeld in november de begroting kon vaststellen 

onafhankelijk van een wettelijke voorziening zoals de noodwet die tijdens de Covid-19 crisis was 

ingesteld. Deze wijziging moest worden doorgevoerd om de vereniging goed te blijven besturen en 

alle leden daarin te betrekken.  

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 november werd de Van Hoytema Trofee: toegekend 

aan Pauline Goosens die Jarenlang CVA/NAH als aandachtsgebied heeft, buiten de muren van het 

vakgebied kijkt, voorzitter was van de Werkgroep Hersenletsel Revalidatie, lid is van de adviesraad 

Wetenschap en Innovatie van de Hersenstichting, altijd klaar staat voor het uitwerken van complexe 

vragen waarbij zij dit aanpakt op een pragmatische, zakelijk verbindende en opbouwende manier. 
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Ook werden in deze ALV de volgende richtlijnen en behandelkaders vastgesteld: 

• Richtlijnmodule ‘Behandeling PICS’ 
• Richtlijn Amputatie en Prothesiologie Onderste Extremiteit 

• Behandelkader Chronische Pijn 

• Behandelkader Hand- en Polsrevalidatie 

Tevens werd de vernieuwde versie van het Consensusdocument Taakherschikking Physician Assistant 

en Verpleegkundig Specialist in de revalidatiegeneeskunde goedgekeurd door de leden. 

 

 

Samenstelling van het Bestuur 

Per 1 januari 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

 

Mw. Annette van Kuijk   Lid DB - Voorzitter  

Mw. Jetty van Meeteren  Lid DB - Vicevoorzitter   

Dhr. Casper van Koppenhagen  Lid DB - Secretaris 

Dhr. Henk Arwert   Lid DB - Penningmeester 

 

Mw. A.M. (Anne Marie) ter Steeg Lid AB - portefeuille Beroepsbelangencommissie 

Dhr. Sven Schiemanck   Lid AB - portefeuille WeCo 

Dhr. Peter Muitjens   Lid AB - portefeuille Cie. Kwaliteit 

Dhr. Vincent de Groot   Lid AB - portefeuille Concilium en Cie. Capaciteit 

Mw. Inez van der Ham   Lid AB - vanuit Sectie Kinderrevalidatiegeneeskunde  

Mw. Anna Zielman   Lid AB - vanuit de Junior VRA 

Dhr. Frans Nolet   Lid AB - vanuit Hooglerarenconvent 

 

In het voorjaar heeft Casper van Koppenhagen afscheid genomen van het bestuur. Mw. Annetje de 

Rooij is in de najaarsvergadering benoemd tot DB lid.   

 

Belangrijke dossiers  

• In 2019 heeft het Zorginstituut (ZiN) een duidingstraject MSR gestart omdat het ZiN standpunt 

MSR uit 2015 op onderdelen onvoldoende houvast geeft. In dit gehele traject is de VRA 

betrokken, ook bij de vier deelprojecten: 

 1. Afbakening van de interdisciplinaire revalidatiebehandelindicatie 

Het rapport van Zorgvuldig Advies geeft een denkrichting en adviseert een lijst van diagnosen met 

"aangrijpingspunt MSR". Hoewel er geen consensus bestaat bij de geïnterviewden ten aanzien van 

een aantal diagnosegroepen, doet Zorgvuldig Advies een voorstel voor indicatie op basis van ICD-

10 in combinatie met ICF. In het laatste hoofdstuk gaat Zorgvuldig Advies in op de 

wetenschappelijke onderbouwing van de MSR.  

 

De klankbordgroep had volgende opmerkingen bij dit rapport:  

- Kern van het commentaar is dat het ontbreken van bewijs niet betekent dat iets niet werkt. 

Dit geldt niet alleen voor de revalidatiegeneeskunde maar ook voor andere beschouwende 

specialismen. Revalidatie richt zich vaak op voorkomen van erger, niet op het genezen van 

een stoornis. Soms scoren patiënten op harde uitkomstmaten niet beter, maar voelen ze zich 

beter geëquipeerd om met hun beperkingen om te gaan. Dan heeft die behandeling dus wel 

degelijk effect gehad. 

- Ga spoedig over van de ICD10 naar de ICD11. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 

chronische pijn officieel opgenomen in de internationaal gehanteerde lijst van ziekten, de 

ICD-11. De ICD bevat hiermee voor het eerst diagnose codes voor chronische pijn, samen met 

codes voor de meest voorkomende en klinisch relevante groepen chronische 

pijnaandoeningen.  
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Over de meeste indicaties voor MSR bestaat geen discussie, wel over de behandeling Hand- en 

Polsrevalidatie, Chronische pijn, Oncologische Revalidatie, orgaanrevalidatie (2e lijns long-en 

hartrevalidatie) en postcommotioneel syndroom. Naar aanleiding van de resultaten van een 

literatuuronderzoek is ZIN voornemens om een nieuwe duiding te doen voor de onderwerpen 

Oncologische revalidatie en Chronische Pijn. De drie andere onderwerpen worden door ZiN niet 

opgepakt maar kunnen door zorgverzekeraars mogelijk worden uitgekozen voor een Zorg Advies 

Traject.  

2. Onderzoek naar betere operationalisatie van het begrip ‘complexe en samenhangende 

problematiek’ 
De opdracht voor onderzoek naar de complexiteitsvraag is op 1 januari begonnen en wordt 

uitgevoerd door IQ Healthcare samen met een aantal hoogleraren revalidatiegeneeskunde uit het 

veld en enkele adviescommissies. Vanwege corona heeft dit onderzoek wat vertraging opgelopen. 

Verwachting is dat het rapport eerste kwartaal 2021 door IQ Healthcare aan het Zorginstituut 

wordt opgeleverd.  

3. Verduidelijking van het begrip ‘stepped care’ 
Er is een Conceptmodel ontwikkeld: richtlijn voor stepped care en minimaal benodigde 

informatie. In het model worden vier stappen onderscheiden: 

1. preventie en zelfzorg; 

2. monodisciplinaire diagnostiek en behandeling in de eerste lijn; 

3. diagnostiek en behandeling op verschillende domeinen van het biopsychosociaal 

model in de eerste lijn, of eerste lijn in samenwerking met de tweede lijn; 

4. interdisciplinaire diagnostiek en behandeling in de tweede of derde lijn.  

Het concept-rapport is in februari 2021 beschikbaar voor een commentaarronde. 

4. Onderzoek naar de relatie tussen arbeidsrevalidatie en medisch-specialistische revalidatie 

In het rapport wordt per onderdeel aangegeven en toegelicht of het wel of geen Zvw is. Er wordt 

een scherpe lijn getrokken tussen re-integratie en revalidatie. 

Uit het rapport: “Interventies die niet gericht zijn op de beperking van de patiënt, maar die 
bijvoorbeeld randvoorwaardelijk kunnen zijn voor die patiënt om in zijn omgeving adequaat te 

kunnen functioneren en participeren, behoren niet tot het domein van de Zvw”. 
 

Naar verwachting zal eind 2021 de definitieve rapportage plaatsvinden. 

 

• In 2020 is begonnen met de opvolging van de behandelmodules in de vorm van het 

revalidatieregister. Met de NZa en ZN spraken we af om per 1-1-2021 te starten met het 

verzamelen van data. De data hoeven nog niet compleet te zijn en ook nog niet op de ideale 

manier te worden verzameld. Gelukkig zijn er mogelijkheden om al data te genereren. Door per 

1-1-2021 te starten met de eerste registratie van kenmerken en daarna te zorgen voor een 

dataverzameling met zo veel mogelijk patiëntgroepen laten we zien dat we een betrouwbare 

partner zijn en daadwerkelijk werk maken van het alternatief voor de behandelmodules. We 

houden daardoor zelf regie. Vanaf januari 2021 worden van drie patiëntgroepen gegevens 

verzameld. Een aantal patiëntgroepen is automatisch af te leiden via bestaande registratie-

elementen. Dit geldt voor de assessmentkenmerken en de therapeutische peutergroep. Voor 

NAH/CNA is een eenvoudige nieuwe registratie nodig van de 3 gecombineerde kenmerken. Het 

kenmerk voor de groep observatie jonge kind moet nader worden onderzocht en wordt nog 

buiten beschouwing gelaten. De eerste analyses leveren inzicht in wie al registreert en 

rapporteert en waar professionals tegenaan lopen bij de registratie. De assessment-

patiëntgroepen en de NAH-groepen zullen naar verwachting al voldoende patiënten bevatten om 

een eerste inhoudelijke analyse te doen, waarop validaties kunnen plaatsvinden. Op basis van de 

resultaten worden registratie-instructies en afleidingsregels aangepast. Dat kan op landelijk en 

lokaal niveau zijn, of op instellingsniveau.  

• In maart 2020, vlak voor de lockdown, is door het bestuur een discussiebijeenkomst 

georganiseerd voor afgevaardigden van de medische staven over de herijking van het vak. 
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Opdracht aan de aanwezigen was om een gelijksoortige sessie te organiseren binnen hun eigen 

medische staf. Vanuit de VRA zijn een presentatie en een format voor terugkoppeling van 

resultaten van de discussie beschikbaar gesteld. Na de zomer is een gelijksoortige 

discussiebijeenkomst, maar dan in digitale vorm gehouden met de aios en jonge klaren. Alle 

informatie die uit deze verschillende discussiebijeenkomsten is gekomen, is verzameld en 

besproken tijdens de beleidsdag van het bestuur in december. In 2021 hoopt het bestuur een 

vervolgstap te kunnen zetten richting de leden t.a.v. de herijkingsdiscussie. 

• Stichting Revalidatie Impact (SRI) heeft dit jaar haar eerste volle jaar gefunctioneerd. Het VRA- 

bestuur is vertegenwoordigd door Henk Arwert en Hans Rietman. Samen met RN en de 

Patiëntenfederatie Nederland zijn de eerste contouren van de stichting vorm aan het krijgen. De 

wetenschappelijke raad is benoemd en bestaat uit: prof. dr. C.A.M. (Coen) van Bennekom, prof. 

dr. J.H.B. (Jan) Geertzen, dr. P.H. (Paulien) Goossens, dr. L.D. (Leo) Roorda en dr. J. (Jorrit) 

Slaman. De VRA diagnose gebonden werkgroepen en de Beroepsbelangencommissie zullen in het 

volgende jaar steeds meer bij de activiteiten van de Stichting worden betrokken.  

• In 2020 zijn vier nieuwe projecten van start gegaan die gefinancierd zijn door de Stichting 

Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten SKMS:   

1. Integratie van PROMs en update van de Nederlandse Dataset Dwarslaesierevalidatie 

2. Landelijk Zorgnetwerk Spierziekten 

3. Toegankelijke kennis over ontwikkeling Cerebrale Parese 

4. Ontwikkeling normenkader voor een respiratory care unit binnen de revalidatie 

• Ondanks de grote afstand door het thuiswerken, krijgt de samenwerking van de VRA met 

Revalidatie Nederland meer handen en voeten op bureauniveau en inhoudelijk op dossiers die 

zowel de medische als de bedrijfsmatige aspecten van de revalidatiegeneeskunde raken. 

• Met hulp van de FMS is het softwareprogramma AFAS in gebruik genomen voor de financiële 

administratie. In 2021 wordt het ledenportaal in gebruik genomen en zullen steeds meer 

administratieve processen aan AFAS worden toegevoegd. Hierdoor wordt de integratie van de 

informatiestromen zo optimaal mogelijk geborgd.  

• De FMS heeft als online leeromgeving voor Moodle gekozen in combinatie met een 

toetsomgeving van Remindo. In december werd bekend dat dankzij het mooie onderwijsplan en 

de vergevorderde uitwerking van de kinderrevalidatie de VRA één van de drie verenigingen is 

die in 2021 ondersteund door de FMS live gaan in deze omgevingen voor een aantal modules 

kindergeneeskunde.  

• Het consensusdocument Taakherschikking is dit jaar herzien waardoor er nu ruimte komt om 

een start te maken met de update van het Algemeen Beroepskader. 

• In 2020 is enthousiast gestart met de werkgroep E-health. 

 

Samenstelling VRA bureau per 1 januari 2020 

Mw. Wijnandien Hoek- Scholten, directeur 

Mw. Jacqueline Hoeboer, secretariaat en Commissie Kwaliteit 

Dhr. Arjan van Ogtrop, financiën en de SKMS administratie 

Mw. Maud Oomen, beleidsadviseur en projectmanager  

Mw. Corine Ottevanger, beleidsadviseur en projectmanager  

Mw. Simone Vernooij, secretariaat, Concilium en Wetenschapscommissie 

Mw. Heidi Wals, communicatie en secretariaat 

Wijnandien Hoek is op 1 oktober teruggetreden als directeur en Thieu Berkhout heeft vanaf 15 

september deze positie ingenomen.  

Mieke de Waal is vanaf 1 september het bureau komen versterken in de functie van beleidsadviseur 

en projectmanager.   
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Congressen 2020 

Het voorjaarsjubileumcongres is doorgeschoven naar 2021 in verband met de lockdown ten gevolge 

van de COVID-19 pandemie.  

Op 12 en 13 november 2020 vond het najaarscongres 'online DCRM 2020' plaats. In totaal hebben 

ruim 600 deelnemers zich ingeschreven en actief in dit volledig online georganiseerde event 

geparticipeerd.  

 

Tijdens het online DCRM congres op 12 en 13 november zijn de volgende prijzen uitgereikt: 

• Ipsen Revalidatie Jaarprijs 2020 toegekend aan Jorik Nonnekes en zijn team voor het project 

‘Ketenbrede implementatie van een interactief online platform over compensatiestrategieën 

voor loopstoornissen bij de ziekte van Parkinson’.          
• PhD Award Rehabilitation Medicine 2020 is gewonnen door Laura Bonouvrié. Zij 

combineerde haar promotietraject over de effecten van intrathecale baclofen bij kinderen 

met neurologische aandoeningen met de opleiding tot revalidatiearts en vervolgens 

kinderrevalidatiearts. In haar proefschrift paste Laura meerdere onderzoeksmethoden toe, 

o.a. een unieke placebo-gecontroleerde trial met intrathecale baclofen bij kinderen met 

dyskinetische CP, en de resultaten hebben belangrijke impact voor behandeling bij deze 

kinderen. Haar stijl in het proefschrift is prettig helder, uitkomstmaten zijn gericht op het 

behalen van persoonlijke doelen. Zij heeft gepubliceerd in tijdschriften met hoge impact. 

• Beste presentatie werd gewonnen door Ilona de Rooij. Zij presenteerde de uitkomsten van 

een RCT naar het positieve effect van een virtual reality looptraining op de participatie 

van patiënten na beroerte. De doorslag voor de overwinning was haar heldere presentatie en 

de toepasbaarheid in de praktijk. Ze heeft goed naar de haalbaarheid van de interventie 

gekeken. Ilona gebruikte audiovisuele middelen om de interventie uit te leggen en daarna 

nog mondeling toe te lichten. Als bonus paste de presentatie heel goed bij het thema van het 

congres: Innovatie met impact. 

• Beste posterpresentatie is gewonnen door Merel van der Stelt met de poster 

getiteld Pioneering low-cost 3D-printed transtibial prosthetics to serve a rural population in 

Sierra Leone. Het onderzoek werd goed gepresenteerd in woord en beeld. De jury was 

verrast door het ‘buiten gebaande paden’ denken en het idealisme. Met recht Innovatie met 

impact, het thema van het online congres, met een direct effect op het dagelijks 

functioneren van mensen met een amputatie in Sierra Leone. 

 

Gremia 

Ook in 2020 zijn de verschillende gremia binnen de VRA zeer actief geweest. Verderop in dit 

document kunt u de jaarverslagen lezen van de commissies en op de VRA-website kunt u de 

jaarverslagen lezen van werkgroepen. Om onderling verbinding te houden heeft ook dit jaar een 

overleg plaatsgevonden tussen dagelijks bestuur en afgevaardigden van de commissies, dit was op 14 

oktober. Op 7 oktober was de jaarlijkse bijeenkomst van de diagnosegebonden werkgroepen en een 

vertegenwoordiging vanuit het dagelijks bestuur. Ondanks de volledig andere manier van vergaderen 

en samenkomen is het werk van de commissies en werkgroepen dit jaar zo goed mogelijk online 

voortgezet. Naast nadelen zijn er ook veel voordelen om online aan en voor de vereniging te werken. 

In 2021 zal blijken op welke manier de werkgroepen en commissies elkaar willen blijven ontmoeten 

en of er een optimale mix tussen online en fysiek ontmoeten gevonden kan worden. 

 

Regulier overleg 

Het Dagelijks Bestuur heeft in het afgelopen jaar 30 keer vergaderd , waarvan 2 keer in Utrecht en de 

overige keren online. Het Algemeen Bestuur is vier keer bijeen geweest, daarnaast is in december de 

jaarlijkse beleidsdag gehouden, dit keer online. 
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De voorzitter van het VRA bestuur en de directeur hebben actief geparticipeerd in de Algemene 

Vergaderingen (AV) van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). 

 

Tijdschrift 

In 2020 is het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) 5 keer verschenen. De heer 

M.W. (Mattijs) van Alsem is hoofdredacteur.  

 

Website webinars en communicatie met de leden  

Dit jaar zijn met regelmaat nieuwsbrieven verstuurd; naast algemene nieuwsbrieven zijn er ook 

thema-nieuwsberichten, een opleidingsnieuwsbrief, een Kerngroep/JuniorVRA-nieuwsbrief en 

nieuwsberichten over de congresactiviteiten verschenen.  

Hoewel nog wat schoorvoetend worden de media Twitter en LinkedIn steeds meer ingezet om 

informatie te delen. Ten aanzien van COVID-19 zijn in de loop van het jaar 3 goed bezochte Webinars 

georganiseerd rondom de zorg voor COVID-19 patiënten.  

 

Benoemingen en oraties hoogleraren revalidatiegeneeskunde in 2020 

Er waren in 2020 geen benoemingen van hoogleraren revalidatiegeneeskunde.  

In verband met COVID-19 zijn de geplande oraties van prof. dr. Annemieke Buizer en prof. dr. Rienk 

Dekker uitgesteld naar 2021. 

 

Promoties VRA leden in 2020 

• Hanneke van Duijnhoven – 10 februari 2020 met The challenges of dynamic balance and gait for 

people after stroke. 

• Chantal Bakker - 3 juli 2020 met Hidden Potential - challenges of transcranial magnetic 

stimulation variables for the prediction of hand function after stroke. 

• Erwin Baars – 29 september 2020 met Trans-tibial prosthesis fitting and prosthesis satisfaction. 

• Behrouz Fard - 19 oktober 2020 met Dysvascular lower limb amputation: incidence, survival and 

pathways of care. 

• Judith Vloothuis-de Boone - 16 november 2020 met Caregiver-mediated exercises after stroke 

• Rutger Dahmen – 11 december 2020 met Foot Problems and Therapeutic Footwear in 

Neuropathy and Rheumatoid Arthritis. 

 

Overleden VRA leden 

Op 26 maart 2020 overleed revalidatiearts C. (Kees) Pons op 77-jarig leeftijd. Van 1976 tot 2003 was 

hij als revalidatiearts werkzaam op de dwarslaesieafdeling in het Revalidatiecentrum Hoensbroeck 

(tegenwoordig Adelante). Hij kan beschouwd worden als een van de grondleggers van de moderne 

dwarslaesiebehandeling in Nederland. Hij was een bevlogen docent en een enthousiast opleider. 

Binnen de VRA was hij lid van het Concilium en van de commissie capaciteitsbepaling. Voor zijn 

activiteiten op dit gebied ontving hij in 2000 de zilveren en in 2005 de gouden balk van de VRA. Hij 

was (co-)auteur van enkele boeken over dwarslaesierevalidatie gericht op paramedici en 

revalidanten en van een hoofdstuk in het Handboek Dwarslaesierevalidatie (1998). Hiervoor ontving 

hij in 2001 de Van Hoytema Trofee. 

Verder zijn we geïnformeerd over het overlijden in 2020 van de voormalig VRA-leden Peter Titarsolej, 

Hans Vorsteveld en Co van der Peijl. 
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Jaarverslag Beroepsbelangencommissie (BBC) 2020 
 

1. Samenstelling 

De samenstelling van de beroepsbelangencommissie was per 1 januari 2020 als volgt:  

Voorzitter:  mw. A.C.M. te Winkel 

Leden:    T. Allersma 

   Mw. E. Borghuis   

P.M. Dekker 

mw. M.M.J. Dieleman 

R.H.F. Haenen 

W.P. Polomski 

   E.J. Schouten 

mw. A.M. ter Steeg   

   mw. G.W. Zinger 

 

De samenstelling van het beroepsbelangencommissie was per 31 december 2020 als volgt:  

Voorzitter:  mw. A.C.M. te Winkel 

Leden:    T.B. Allersma 

P.M. Dekker 

   mw. M.M.J. Dieleman 

   mw. W. van Gils 

   R.H.F. Haenen 

W.P. Polomski 

E.J. Schouten 

mw. A.M. ter Steeg 

   mw. G.W. Zinger 

    

Ondersteuning VRA-bureau:  

mw. W.M. Hoek-Scholten, directeur (tot 1-10-2020) 

dhr. M.P.G.J. Berkhout, directeur (vanaf 15-9-2020) 

mw. C.G.P. Ottevanger, beleidsadviseur/projectmanager 

 

2. Portefeuilleverdeling 

De BBC kent een aantal portefeuilles. De verschillende commissieleden waren in 2020 

verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles: 

• Registratielast en werkdrukvermindering: mw. M.M.J. Dieleman en  

mw. A.C.M. te Winkel 

• Netwerkgeneeskunde:    mw. G.W. Zinger en mw. A.C.M. te Winkel 

• Medisch leiderschap:    mw. A.M. ter Steeg en E.J. Schouten 

• Reikwijdte MSR     mw. A.M. ter Steeg en mw. G.W. Zinger 

• Taakherschikking    mw. A.M. ter Steeg 

  

Vaste externe overleggen: 

Raad Beroepsbelangen:     mw. A.M. ter Steeg en 

mw. A.C.M. te Winkel 

Commissie Regelgeving:    mw. A.M. ter Steeg 

ICD-10, DT, VT:      mw. A.M. ter Steeg, mw. W. van Gils 

Werkgroep dienstverband FMS (incl. AMS/pensioen): R.H.F. Haenen 
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Vergaderingen 

De beroepsbelangencommissie (BBC) heeft in 2020 zeven keer vergaderd, waarvan één keer in 

Utrecht, twee keer telefonisch en vier keer via Zoom vanwege de coronamaatregelen. Daarnaast 

vond de beleidsdag van de BBC eveneens plaats via Zoom vanwege de coronamaatregelen. Een 

vertegenwoordiger van de BBC heeft in oktober deelgenomen aan het gezamenlijke overleg tussen 

bestuur en bestuurscommissies.  

 

3. Dossiers 

De belangrijkste dossiers in 2020 waren:  

• Registratielast: er is een brief aan de medische staven gestuurd om het onderwerp 

registratielast opnieuw onder de aandacht te brengen, een oproep te doen voor het 

aanleveren van best-practices en een aantal tips voor de praktijk mee te geven 

• Netwerken (zie punt 7) 

• Medisch leiderschap (zie punt 7)  

• Beoordeling behandelkaders 

• Werkplan VRA 

• Consensusdocument Taakherschikking 

• Verplaatsing MSR naar de eerstelijn 

• Consequenties coronacrisis voor beroepsbelangen revalidatieartsen 

• Versterken rol BBC binnen de VRA 

• Participatie in project Revalidatie Nederland m.b.t. analyse Vektiscijfers rond patient-

journeys 

• Verkenning mogelijkheid onderbrengen Werkgroep Ziekenhuisrevalidatie bij BBC 

 

4. Beleidsdag 

Op 25 september 2020 vond de beleidsdag van de BBC plaats via Zoom. Er is gesproken over de 

verplaatsing van MSR naar de eerstelijn, versterking van de rol van de BBC binnen de VRA, het 

Werkplan VRA punt 1c: ‘5 blijvend aandacht geven aan het ontwikkelen van talenten en het 

realiseren van ambities van de revalidatieartsen’ en Werkplan VRA punt 1c: ‘3 Administratieve lasten 

en werkdruk structureel verminderen’. 
 

5. Raad Beroepsbelangen 

Mw. A.M. ter Steeg en mw. A.C.M. te Winkel vertegenwoordigen de VRA in de Raad 

Beroepsbelangen. In de Raad Beroepsbelangen komen belangrijke dossiers aanbod zoals: juiste zorg 

op de juiste plek, nieuweberoepen/taakherschikking, NZa regelgeving, CAO ziekenhuizen/AMS. Er 

vindt regelmatig terugkoppeling plaats tussen de BBC en de adviseurs van de Federatie Medisch 

Specialisten over onderwerpen omtrent beroepsbelangen. Mw. A.M. ter Steeg neemt namens de 

VRA deel aan de Commissie Regelgeving van de Federatie Medisch Specialisten.  

 

6. Communicatie  

In het NTR 2020, nr. 1 heeft de BBC een artikel geschreven met als titel ‘Netwerken in de zorg, er valt 

nog veel te leren…’. Dit naar aanleiding van de workshop over netwerken die in 2019 tijdens het 
DCRM door de BBC was georganiseerd. 

Daarnaast heeft de BBC samen met het Concilium een artikel geschreven over medisch leiderschap. 

Dit artikel is verschenen in een special van het NTR over de opleiding (NTR 2020, nr. 3) en heeft als 

titel ‘Dokters in the lead’.  

https://revalidatiegeneeskunde.nl/sites/default/files/attachments/Wetenschap/NTR/2020/ntr_2020-1.pdf
https://revalidatiegeneeskunde.nl/sites/default/files/attachments/Wetenschap/NTR/2020/ntr_2020-3.pdf
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7. Planning activiteiten 2021 

➢ Versterken rol BBC binnen de VRA 

➢ Netwerkzorg/ketenvorming en positie van de revalidatiearts daarin 

➢ Samenwerking met Commissie Kwaliteit versterken 

➢ Samenwerking/ verhouding tot werkgroep ziekenhuisrevalidatie uitdiepen 

 

 

Utrecht, maart 2021 

 

Mw. A.C.M. te Winkel, voorzitter BBC 
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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.  
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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.  
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Utrecht, maart 2021  

 

Mevrouw N.A.A. van Kleef, voorzitter Commissie Kwaliteitsbeleid  

Mevrouw H.J.E.E. Quik-Schrauwen, voorzitter Commissie Kwaliteitsvisitaties 
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Jaarverslag Concilium 2020 
 

1. Samenstelling 

De samenstelling van het Concilium was per 1 januari 2020 als volgt:  

Voorzitter: Prof. dr. V. de Groot, afgevaardigde bestuur VRA, voorzitter commissie 

capaciteit, voorzitter PVC 

Leden:    Drs. R. Dahmen, secretaris PVC, vertegenwoordiger VRA bij de RGS 

 Dr. P.H.T.G. Heuts, lid Scholingscommissie 

 Dr. W.G.M. Janssen, vertegenwoordiger Raad Opleiding, BuCo, UEMS PRM 

Board, voorzitter toetsingscommissie 

 Drs. A. Kap, vertegenwoordiger Raad Opleiding, werkgroep e-portfolio, 

werkgroep implementatie 

Dr. H.E.J. Meulenbelt, voorzitter accreditatiecommissie 

   Prof. dr. G.M. Rommers, vertegenwoordiger Hoogleraren 

   Dr. L. Sabelis, werkgroep e-portfolio 

   Dr. D. Steenbeek, lid Scholingscommissie 

   Drs. A. Lucardie, namens de kerngroep 

   Drs. I. Heijnders, namens de kerngroep 

   Dr. I. van Nes 

Drs. J. Wagenaar 

 

Ondersteuning VRA bureau: Mw. M. Oomen MSc MA, beleidsadviseur en projectmanager 

                                       Mw. S. Vernooij, secretaresse 

 

De samenstelling van het Concilium was per 31 december 2020 als volgt:  

Voorzitter: Prof. dr. V. de Groot, afgevaardigde bestuur VRA, voorzitter commissie 

capaciteit, voorzitter PVC 

Leden:    Dr. I. van Nes, secretaris PVC 

 Dr. W.G.M. Janssen, vertegenwoordiger Raad Opleiding, BuCo, UEMS PRM 

Board, voorzitter toetsingscommissie 

 Drs. A. Kap, vertegenwoordiger Raad Opleiding, werkgroep e-portfolio, 

werkgroep implementatie 

Dr. H.E.J. Meulenbelt, voorzitter accreditatiecommissie 

Prof. dr. G.M. Rommers, vertegenwoordiger Hoogleraren, werkgroep 

implementatie 

   Dr. L. Sabelis, werkgroep e-portfolio, lid scholingscommissie 

   Dr. D. Steenbeek, lid Scholingscommissie 

   Drs. A. Lucardie, namens de Junior VRA 

A.V. Jong-Tjien-Fa MSc, namens de Junior VRA 

Drs. J. Wagenaar 

Drs. J. Vloothuis 

Dr. E. de Klerk 

 

Ondersteuning VRA bureau: Mw. M. Oomen MSc MA, beleidsadviseur en projectmanager 

Mw. M. de Waal, beleidsadviseur en projectmanager 

Mw. S. Vernooij, secretaresse 
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2. Vergaderingen 

Het Concilium kwam in totaal 9 maal bijeen. De jaarlijkse gezamenlijke vergadering met de opleiders 

vond op 5 februari 2020 plaats bij het UMCG in Groningen. Voorafgaand aan de jaarlijkse 

gezamenlijke vergadering met de opleiders werd een workshop gegeven met als thema Entrustment 

Based Discussion. Een groot van de vergaderingen heeft dit jaar online plaats gevonden vanwege de 

COVID pandemie. Dit is er goed bevallen en hier zal de commissie in de toekomst gebruik van blijven 

maken. 

 

3. Beleidsdag  

Op 14 oktober 2020 heeft het Concilium haar beleidsmiddag gehouden. Vanwege COVID-19 is de 

beleidsmiddag in maart komen te vervallen en is de beleidsdag in het najaar online gehouden via 

Zoom. Tijdens deze middagen zijn twee belangrijke thema’s besproken: toetsing en beoordeling 

verdiepingsstages. 

 

4. Accreditatiecommissie 

De commissie bestond in 2020 uit 5 leden: de heer dr. H.E.J. Meulenbelt (voorzitter), mevrouw I.V. 

Jetten, mevrouw A. van Meeteren, mevrouw P. Yari en mevrouw M.C. Verhulsdonck. De commissie 

wordt administratief ondersteund door mw. J. Hoeboer van het VRA-bureau. De commissie heeft 3x 

vergaderd via beeld vergaderen. Vanaf maart 2020 hebben ook (na)scholingen en congressen 

voornamelijk online plaatsgevonden. Conform het advies van de RGS is de accreditatiecommissie 

flexibel omgegaan met het beoordelen van (na)scholing die werd omgezet van fysiek naar online. 

Voor de regels waaraan online (na)scholing dient te voldoen volgt de commissie de adviezen van de 

RGS.  

De commissie heeft ca. 238 reguliere accreditatieaanvragen beoordeeld. De accreditatieaanvragen 

worden getoetst en beoordeeld op basis van afspraken in het Landelijk Accreditatieoverleg van 

wetenschappelijke verenigingen. Er werden 11 verzoeken ontvangen voor accreditatie via de VRA-

procedure voor buitenlandse congressen. Op verzoek van de RGS is er voor een collega een 

advies/beoordeling ten aanzien van gevolgde nascholing uitgevoerd i.v.m. herregistratie. 

De heer dr. H.E.J. Meulenbelt en mevrouw Van Meeteren hebben deelgenomen aan de 

jaarlijkse vergadering (najaar) van het Landelijk Accreditatie Overleg (AO) van wetenschappelijke 

verenigingen. 

 

5. Capaciteitsverdeling  

De commissie capaciteit heeft binnen alle OOR’s geïnventariseerd wat de wensen zijn voor de 

instroom van het aantal aios. Er is gebleken dat de vraag groter is dan het aantal aios dat mag 

instromen. De commissie capaciteit heeft een advies ten aanzien van de verdeling van 

opleidingsplaatsen opgesteld voor BOLS aan de hand van een Excelbestand wat voor de toekomst 

gebruikt kan worden voor structurele verdeling. 

 

6. Toetsingscommissie 

Vanaf eind 2018 is besloten de kennistoetsen tijdelijk niet af te nemen, waarvoor RGS toestemming 

heeft gegeven. De reden hiervan is dat de toetsingscommissie zich volledig kan richten op de 

ontwikkeling van nieuwe toetsvormen. Daarom zijn er in 2019 en 2020 geen kennistoetsen 

afgenomen. In 2020 heeft de toetsingscommissie zich gericht op het ontwikkelen van een nieuw 

toetsmodel en is gestart met de uitwerking van de toets voor de basiscursus Ontwikkelingsgericht 

werken met kinderen, jeugdigen en adolescenten. De commissie heeft zich in 2020 uitgebreid naar 6 

leden. De toetsingscommissie wordt ondersteund door beleidsadviseur M. Oomen en 

toetsdeskundige J. ter Burg. 
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7. Scholingscommissie 

De Scholingscommissie heeft zich in 2020 gericht op kwaliteitsbewaking, coördinatie en optimalisatie 

van het huidige landelijk scholingsprogramma. Daarnaast is de Scholingscommissie, samen met het 

Concilium en met ondersteuning van beleidsadvsieur M. Oomen en onderwijskundige Marieke Bolk, 

bezig geweest met de modernisering van het scholingsprogramma. Er is een masterplan hiervoor 

geschreven, een nieuwe indeling is gemaakt voor de basiscursussen, een scholingsplatform en 

toetsingsplatform is gekozen in samenwerking met de FMS en tot slot is de VRA toegelaten als 

officiële pilot binnen het project Opleiden 2025 bij de FMS. De pilot zal eind 2021 getest worden. Er 

is ook een eerste kick-off bijeenkomst geweest voor cursuscoördinatoren om aan de slag te gaan met 

de modernisering van het scholingsprogramma en er is een workshop op het DCRM hierover 

georganiseerd. 

 

8. In werking treden nieuwe opleidingsplan BETER in Beweging 

Het nieuwe opleidingsplan BETER in Beweging is per 1 juli 2020 ingegaan. 

 

9. E-portfolio 

De werkgroep e-portfolio heeft gewerkt aan de inrichting en live gang van het nieuwe e-portfolio 

Reconcept. Deze is per 1 juli 2020 online gegaan. Inmiddels is het oude e-portfolio offline en zijn alle 

aios over naar het nieuwe portfolio. Feedback over het portfolio is verzameld en eerste wijzigingen 

zijn gedaan. De werkgroep komt nog 2 keer per jaar bij elkaar voor bespreking vragen. 

 

 11. Planning 2021 

➢ Vernieuwing landelijk onderwijs 

➢ Doorontwikkeling kennistoets 

➢ Organisatie van landelijk onderwijs door VRA 

 

 

Utrecht, februari 2021 

 

Prof. dr. Vincent de Groot  

Voorzitter Concilium 
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Jaarverslag Plenaire visitatie Commissie 2020 
 

 

1. Samenstelling Plenaire Visitatie Commissie (PVC) 

De PVC revalidatiegeneeskunde telde in 2020 17 leden, 13 revalidatieartsen afkomstig uit alle OOR’s 

en 4 aios uit de Kerngroep. De PVC en in het bijzonder de secretaris van de PVC wordt ondersteund 

door mw. M. Oomen en mw. S. Vernooij van het VRA bureau.  

 

2. Vergaderingen 

De PVC heeft 9 maal vergaderd in 2020. In februari was er de jaarlijkse gezamenlijke vergadering met 

de opleiders, ditmaal bij het UMCG te Groningen. De andere vergaderingen zijn via Zoom geweest 

vanwege Covid-19. In oktober was de jaarlijkse beleidsdag van het Concilium en de PVC.  

 

3. Mutaties 

Nieuwe PVC leden in 2020 zijn: A. Jong Tjien Fa (aios), E. de Klerk (revalidatiearts), J. Vloothuis 

(revalidatiearts). 

 

R. Dahmen, P. Heuts en L. Lincklaen Arriëns hebben de PVC in 2020 verlaten. 

 

4. Visitatietraining 

De visitatietraining is in 2020 gevolgd door A. Jong Tjien Fa en E. de Klerk. J. Vloothuis zal de training 

begin 2021 volgen. De herhaaltraining is in 2020 niet gevolgd i.v.m. Covid-19. 

 

5. Visitaties 

Er hebben in 2020 zeven visitaties plaatsgevonden. Door Covid-19 zijn er 2 visitaties verplaatst naar 

2021.   

 

6. Beoordelingen op verzoek van de RGS  

Ook in 2020 kwamen er veel verzoeken van de RGS om rapportages van opleiders, plaatsvervangend 

opleiders, uitbreidingen van opleidingen en aanvragen van buitenlandstages te beoordelen.  

In totaal zijn er 11 beoordelingen van rapportages en 3 beoordelingen van aanvragen van aios voor 

buitenlandstages door de PVC gedaan. Er worden telkens 2 leden van de PVC aangewezen, waarvan  

1 als penvoerder fungeert. In 10 van de gevallen lukte dit ook binnen de door de RGS gestelde 

termijn.  

 

7. Beleidsdagen  

• Tijdens de digitale beleidsdag in het najaar werd een presentatie verzorgd door dhr. Braams 

(RGS) over de nieuwe manier van visiteren.  

• Tevens werd gesproken over het afnemen van toetsen. Er zal vooral gezocht worden naar 

een goede afstemming met het nieuwe scholingsprogramma van de Scholingscommissie. 

• De beoordeling en beschrijving van verdiepingsstages werden besproken. 

 

8. Ondersteuning ambtelijk secretaris 

In 2020 is de PVC ondersteund door een ambtelijk secretaris middels een bureau.  

 

9. Financiën 

De plenaire visitatiecommissie beheerde geen gelden. De financiële verantwoording van inkomsten 

en uitgaven werd, separaat, verzorgd door de penningmeester van de VRA. 
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10. Kwaliteitsbeleid 

De PVC streeft er naar de kwaliteit van haar adviezen te vergroten en te borgen door: 

 

• Visitatierapporten 

Door de toepassing van een meerjarenplanning voor de visitaties, welke in overleg met de RGS wordt 

gemaakt, werd elk visitatierapport besproken in de PVC vergadering. 

 

• Analyse van RGS besluiten revalidatiegeneeskunde 2020 

Bij sterk afwijkende besluiten van de RGS tov onze visitatierapporten, worden deze besluiten 

teruggebracht in de vergadering en zo opnieuw besproken. 

 

• E-learning RGS visitatietraining 

Er is geen training gevolgd.  

 

11. Communicatie 

De PVC communiceerde met opleiders, plaatsvervangend opleiders en aios. Tijdens de jaarlijkse 

vergadering van Concilium en opleiders, in aanwezigheid van de Scholingscommissie, werden ook 

PVC zaken uitgewisseld. De documenten op de website van de PVC op VRA Revalidatiegeneeskunde 

werden geactualiseerd. 

 

Utrecht, februari 2021 

 

Ilse van Nes 
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Jaarverslag Commissie Wetenschap en Innovatie 
 

1. Samenstelling 

De samenstelling van de Commissie Wetenschap & Innovatie (WeCo) was per 1 januari 2020 als 

volgt:  

Voorzitter: Prof. dr. R. (Rienk) Dekker  

Leden:  Prof. dr. A.M.C.F. (Jeanine) Verbunt 

 Prof. dr. A.I. (Annemieke) Buizer 

 Dr. J.B.J. (Hans) Bussmann 

 W. (Willemijn) Ernens, MSc (Junior VRA) 

 Dr. J.J.L. (Jorit) Meesters 

 Dr. R.F. (Robert) Pangalila 

 Prof. dr. M.W.M. (Marcel) Post 

 Dr. S.K. (Sven) Schiemanck 

 Drs. N.B.M. (Nicole) Voet 

 Dr. J. (Jeanine) Voorman 

 

Ondersteuning VRA-bureau:  M. Oomen, MSc, MA, beleidsadviseur/ projectmanager  

 S. Vernooij, secretaresse  

 

De samenstelling van de WeCo was per 31 december 2020 als volgt:  

Voorzitter: Prof. dr. R. (Rienk) Dekker  

Vice voorzitter: Prof. dr. A.M.C.F. (Jeanine) Verbunt 

Leden:  Prof. dr. A.I. (Annemieke) Buizer 

 Dr. J.B.J. (Hans) Bussmann 

 Dr. J.J.L. (Jorit) Meesters 

 Dr. R.F. (Robert) Pangalila 

 Prof. dr. M.W.M. (Marcel) Post 

 Dr. S.K. (Sven) Schiemanck 

 Drs. N.B.M. (Nicole) Voet 

 Dr. H.D.W. (Hannemieke) van der Lei 

 Dr. J.H. (Jorik) Nonnekes 

 I. (Ileen) Albers, MSc (Junior VRA) 

 

Ondersteuning VRA-bureau:  M. Oomen, MSc, MA, beleidsadviseur/ projectmanager  

 Mr. M. de Waal, beleidsadviseur / projectmanager 

 S. Vernooij, secretaresse 

 

2. Vergaderingen 

De Commissie Wetenschap & Innovatie (WeCo) heeft in totaal zeven keer vergaderd, waarvan een 

keer lijfelijk in Utrecht en zes keer online via Zoom vanwege de COVID pandemie. Een afvaardiging 

van de WeCo heeft deelgenomen aan het gezamenlijke overleg met het bestuur en de gremia. 

Daarnaast hebben verschillende werkgroepen binnen de WeCo meerdere malen vergaderd 

waaronder: debatsessie werkgroep, afstemming met lustrumcommissie, afstemming online DCRM en 

jury PhD Award. 
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3. Beleidsdag 

Op 15 januari 2020 heeft de WeCo haar beleidsdag gehouden. Tijdens deze dag zijn diverse 

belangrijke thema’s uitgebreid besproken, waaronder: terugblik 2019, beleidsplan VRA, 

zorgevaluatie/kennisagenda, innovatie en implementatie, doorontwikkeling DCRM, taakverdeling 

2020 en samenwerking met Cochrane. 

  

4. Implementatie resultaten wetenschappelijk onderzoek 

De WeCo heeft in 2020 geen aandacht besteed aan implementatie wetenschappelijk onderzoek 

vanwege het online karakter van het DCRM congres. Hierdoor is deze workshop komen te vervallen. 

 

5. Taskforce 

De Taskforce Wetenschappelijk Onderzoek beoogt optimale voorwaarden te scheppen en te 

onderhouden voor onderzoeksnetwerken op het gebied van revalidatie die bijdragen aan het 

uitvoeren van onderzoek uit de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde. Er zijn drie doelen 

geformuleerd die de Taskforce met dit onderzoeksnetwerk wil bereiken:  

1. Meer onderzoek: meer gericht geld naar revalidatie-onderzoek en beter gebruik maken van 

bestaande calls.  

2. Beter (gecoördineerd) onderzoek: betere samenwerking tussen onderzoeksgroepen en 

betere afstemming.  

3. Betere toepassing van onderzoeksresultaten: hoe zorgen we ervoor dat 

onderzoeksresultaten snel en juist worden toegepast op elke relevante werkvloer? 

Gekozen is voor een structuur waarin de Taskforce zorgdraagt voor de coördinatie van het 

onderzoeksnetwerk. In 2020 heeft de Taskforce een Huishoudelijk Reglement opgesteld en een 

checklist voor de prioritering van revalidatiegeneeskundig onderzoek. Helaas heeft de 

becommentariëring van deze documenten vanwege de coronapandemie veel vertraging opgelopen, 

waardoor de documenten eind 2020 nog niet zijn afgerond. 

 

6.  Raad Wetenschap en Innovatie 

J. Verbunt is eerste vertegenwoordiger bij de Raad Wetenschap en Innovatie namens de Commissie 

Wetenschap & Innovatie en neemt deel aan de vergaderingen van de Raad Wetenschap en 

Innovatie. F. Nollet is tweede vertegenwoordiger bij de Raad W&I namens het hooglerarenconvent. 

 

7.  Lustrumcongres 2020 

Op 3 april 2020 zou de VRA haar lustrumcongres organiseren, maar dit congres is helaas lastminute 

geannuleerd vanwege de COVID-19 pandemie. Wetenschappelijke posters zijn doorgeschoven naar 

het DCRM 2020 en plenaire sprekers zijn gevraagd voor 2021. Annulering van dit congres heeft 

helaas gezorgd voor annuleringskosten.  

 

8. DCRM 2020 

Op 12 en 13 november heeft het Online DCRM plaatsgevonden via congresplatform Let’s get Digital 
met als thema ‘Innovation with impact’. Er zijn vier keynote speakers uitgenodigd: Lucien Engelen, 

Jaap Harlaar, Jorit Meesters en Femke van Nassau. De Commissie Wetenschap & Innovatie heeft 57 

abstracts beoordeeld. Daarnaast zijn er 11 abstracts voor posters doorgeschoven vanuit het 

Lustrumcongres 2020. Er waren 52 poster presentaties in het online platform. De top 8 van de 

posters hebben een pitch gegeven in het plenaire gedeelte op de eerste dag van DCRM. Merel van 

der Stelt heeft de beste poster prijs gewonnen. In de 2e parallelsessie werden 16 lezingen over 

wetenschappelijk onderzoek gehouden verdeeld over 4 free paper sessies. De prijs voor de Beste 

Presentatie van een Free Paper is gegaan naar Ilona de Rooij. Verdeeld over drie parallelsessies zijn 

22 workshops/mini-symposia gehouden met een breed pallet aan onderwerpen. Er hebben zich +/- 

740 deelnemers ingeschreven. Na afloop was de inhoud van het congres nog een week terug te 

kijken. Onbekend is hoeveel hiervan gebruik is gemaakt. Na afloop van het congres is er een 
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evaluatie gehouden onder de deelnemers van het congres. Over het algemeen was deze beoordeling 

zeer positief. De feedback neemt de WeCo mee in de organisatie van de DCRM 2021. 

 

8a. PhD Award Rehabilitation Medicine 

Dit jaar is voor de negende keer de PhD-award uitgereikt tijdens DCRM.  

De prijs is gewonnen door: Laura Bonouvrié, met het proefschrift ‘Intrathecal baclofen treatmen in 
children with neurological disorders’.  
 

9. Adviezen aan bestuur 

In het najaar heeft de WeCo een advies voorbereid voor de Beleidsdag van het DB van de VRA over 

de discussie die gaande is over het bepalen van de grenzen van ons vak. De WeCo roept op om 

vooral te kijken naar het functioneren, met de begrippen “complex”, motoriek en cognitie als 
ijkpunten.  

 

10. DCRM 2021 

Er is gestart met de organisatie en de invulling van het programma van de DCRM 2021. Het congres 

vindt plaats op 11 en 12 november 2020 in 1931 in Den Bosch (indien een fysiek congres mogelijk is). 

Het thema van het congres is ‘Technology of today and tomorrow: Opportunities for rehabilitation 

medicine’. 
 

11. Planning 2021 

➢ Beleidsdag 

➢ Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde 

➢ Taskforce Wetenschappelijk onderzoek 

➢ DCRM 2021 

➢ Colloquium 2021 

➢ Toekomst van het Colloquium 

➢ Zorgevaluatie 

➢ PhD Award Rehabilitation Medicine 

 

 

Utrecht, maart 2021 

 

Prof. dr. A.M.C.F. (Jeanine) Verbunt, vice voorzitter WeCo 
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Jaarverslag Junior VRA 
 

 

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.  

 

mailto:JuniorVRA@revalidatiegeneeskunde.nl
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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. 
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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  

 

 


