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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 1-9-2020) 

dhr. M.P.G.J. Berkhout, directeur (vanaf 1-9-2020) 

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 
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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 

    

3. 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.  

 

4. 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 

 

5. 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’. 
 

6. 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.  

 

7. 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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8. 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 


