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Jaarverslag Beroepsbelangencommissie (BBC) 2021 
 

1. Samenstelling 

De samenstelling van de beroepsbelangencommissie was per 1 januari 2021 als volgt:  

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

 

Leden:    T. Allersma 

P.M. Dekker 

mw. M.M.J. Dieleman 

mw. W. van Gils 

R.H.F. Haenen 

   E.J. Schouten 

mw. A.M. ter Steeg (vertegenwoordiger BBC in VRA-bestuur)   

   mw. G.W. Zinger 

 

De samenstelling van het beroepsbelangencommissie was per 31 december 2021 als volgt:  

 

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

 

Leden:    T.B. Allersma 

P.M. Dekker 

   mw. W. van Gils 

   R.H.F. Haenen 

E.J. Schouten 

mw. A.M. ter Steeg (vertegenwoordiger BBC in VRA-bestuur) 

   mw. G.W. Zinger 

    

Ondersteuning VRA bureau:  

dhr. M.P.G.J. Berkhout, directeur 

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

 

2. Portefeuilleverdeling 

De BBC kent een aantal portefeuilles. De verschillende commissieleden waren in 2021 

verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles: 

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

• Medisch leiderschap:    mw. A.M. ter Steeg en A.C.M. te Winkel 

• Herziening Algemeen Beroepskader (ABK) 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 en mw. W. van Gils 

Klankbordgroep dienstverband FMS (incl. AMS/pensioen –  

in 2021 is de klankbordgroep niet bijeen geweest): R.H.F. Haenen 
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Tijdelijke externe overleggen: 

Directe doorverwijzing fysiotherapeuten:  E.J. Schouten 

Revalidatie Nederland/CMIO’s: DT/VT   mw. A.M. ter Steeg, mw. W. van Gils 

 

3. Vergaderingen 

De beroepsbelangencommissie (BBC) heeft in 2021 zeven keer vergaderd via Zoom (vanwege de 

coronamaatregelen). Bij de eerste vergadering in januari waren, bij het eerste deel van de 

vergadering, ook twee vertegenwoordigers van het DB aanwezig. Daarnaast heeft de BBC een 

beleidsdag gehouden bij de Domus Medica in Utrecht. Drie vertegenwoordigers van de BBC hebben 

in juni deelgenomen aan het gezamenlijke overleg tussen bestuur en bestuurscommissies.  

 

4. Onderwerpen 

De belangrijkste onderwerpen die in 2021 zijn besproken zijn:  

• Rol BBC binnen de VRA: na overleg met het bestuur en verdere discussie binnen de BBC 

heeft de BBC een notitie opgesteld waarin voor alle leden uitleg is gegeven over de rol en 

activiteiten van de BBC binnen de VRA en de competenties die je binnen de BBC kunt 

ontwikkelen als VRA-lid. 

• Toegankelijkheid van het vak/positionering van de revalidatiegeneeskunde: discussies 

gevoerd over wat de BBC hiermee bedoelt en beoogt, verdere voortzetting in 2022 

• Verplaatsing MSR naar netwerk/ketenzorg: terugkerend onderwerp binnen de BBC, een 

vertegenwoordiger van de BBC heeft deelgenomen aan het onderdeel ‘netwerkgeneeskunde’ 
tijdens de beleidsdag van de Commissie Kwaliteit, tevens wordt dit onderwerp gezamenlijk 

opgepakt door alle bestuurscommissies. De projectgroep netwerkgeneeskunde start in 2022. 

• Budget Organisatorische Eenheid (BOE)/AMS: De ziekenhuisorganisaties vinden dat zij de 

BOE-gelden zelf kunnen besteden, maar in de AMS staat het niet zo. De BBC wil de 

medische staven graag bewust te maken dat BOE-gelden bij de vakgroep horen. Het is niet 

bekend of de BOE binnen de revalidatie wel/niet volgens de CAO verloopt, daarom is een 

inventarisatie gehouden onder de medische staven. Een overzicht maken van de diverse 

manieren (in anonieme vorm) waarop de besteding van de BOE-gelden in de praktijk is 

geregeld, kan interessant zijn om met de leden te delen. Doel voor de leden is dat iedereen in 

zijn/haar instelling een afspraak maakt over de BOE waar iedereen tevreden over is. 

• Reactie BBC op concept behandelkaders/protocollen (MSR bij oncologie, ziekenhuisprotocol 

dwarslaesie, kernprotocol kinderen met acute dwarslaesie), voorstel Revalidatiegeneeskunde 

in stepped-care zorg bij COVID-19 patiënten en herziene versie Algemeen Beroepskader 

• Samenwerking BBC/Werkgroep Ziekenhuisrevalidatie (WZR): Voor de 

beroepsbelangenaspecten die spelen binnen de WZR zou samenwerking tussen WZR en 

BBC goed kunnen zijn. Drie leden van de BBC zijn eveneens lid van de WZR vanwege het 

belang van de onderlinge verbanden en het belang van deze groep binnen de 

revalidatiegeneeskunde. Ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag is de WZR nog aan het 

onderzoeken waar ze naartoe willen met de WZR en welke positie binnen de VRA daar het 

beste bij zou passen. BBC en WZR hebben met elkaar afgesproken dat ze zoveel mogelijk 

proberen elkaar onderling te betrekken bij vraagstukken die voor beiden van belang zijn of 

kunnen zijn.  

• Medisch Leiderschap: tijdens de beleidsdag hebben de BBC-leden een workshop over 

medisch leiderschap gevolgd die ze ook bij het Colloquium willen gaan aanbieden. 

• Verrichtingenthesaurus: de Verrichtingenthesaurus is niet meer geheel up to date en nog niet 

geïmplementeerd in de praktijk. Samen met RN zal de verrichtingenthesaurus worden 

geupdate en zullen de leden hierover worden geïnformeerd.  

• Werkgroep Hulpmiddelen: besloten is deze (weer) onder te brengen bij de BBC als 

subcommissie 
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5. Beleidsdag 

Op 17 september 2021 vond de beleidsdag van de BBC plaats bij de Domus Medica in Utrecht. Het 

was voor alle leden prettig om elkaar weer een keer live te ontmoeten, met name ook voor de BBC-

leden die nog niet zo lang lid zijn van de BBC en de overige BBC-leden nog nooit live hadden 

ontmoet. Er is gesproken over het functioneren van de BBC in het afgelopen jaar en de onderlinge 

samenwerking, de rol en positie van de BBC binnen de VRA, de verrichtingenthesaurus, de 

opbrengsten van de inventarisatie onder de medische staven over de AMS/BOE. Tevens is gesproken 

over de samenwerking tussen de Werkgroep Ziekenhuisrevalidatie (WZR) en de BBC, de onderlinge 

raakvlakken en de positionering van de WZR binnen de VRA. De voorzitter van de WZR is bij de 

bespreking van dit onderdeel van de beleidsdag aanwezig geweest. Daarnaast hebben de BBC-leden 

onder leiding van Katrien Hendriks en Marjo Kosters van de Academie voor Medisch specialisten een 

workshop gevolgd over medisch leiderschap. Een inspirerende workshop die de BBC graag tijdens het 

Colloquium wil gaan organiseren zodat ook de overige VRA-leden en andere geïnteresseerden 

hieraan kunnen deelnemen. 

 

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, 

gezond werken, BOE (budget organisatorische eenheid), discussie rondom specialisten in loondienst, 

Loopbaanmonitor. Mw. A.M. ter Steeg neemt namens de VRA deel aan de Commissie Regelgeving 

van de Federatie Medisch Specialisten.  

 

7. Communicatie  

In de nieuwsbrief van 28 mei 2021 is uitleg gegeven over wat de BBC allemaal doet, zie 

https://mailer.simplefly.nl/t/ViewEmail/r/51A19A0AD962615C2540EF23F30FEDED/A4673C75E04233

1BE5AF16FB8D2446D0  

In juli 2021 heeft de BBC onder de medische staven een inventarisatie gehouden over de 

implementatie van de AMS/BOE. De AMS beschrijft niet alleen arbeidsvoorwaarden in engere zin 

(loon en vakantiedagen), maar geeft ook de positionering weer van de medisch specialist in de 

organisatie. De AMS geeft aan hoe de medisch specialisten gefaciliteerd dienen te worden, om een 

wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan hun organisatie.  De BBC wilde graag, in het kader van 

medisch leiderschap, een beeld krijgen van hoe de AMS wordt toegepast in het land. Er zijn 15 

reacties binnengekomen, deze waren zeer uiteenlopend. In 2022 zal de BBC een artikel schrijven 

over de opbrengsten van deze inventarisatie. 

Bij het digitale DCRM-congres heeft de BBC speeddates gehouden met potentieel geïnteresseerde 

leden. Het idee was leuk, maar heeft uiteindelijk helaas weinig opgeleverd omdat het erg vrijblijvend 

was voor de deelnemers. 

 

8. Planning activiteiten 2022 

➢ Positionering van het vak: uitwerken visie BBC op positionering van het vak 

➢ Netwerkgeneeskunde: inbreng leveren in projectgroep Netwerkgeneeskunde 

➢ Medisch Leiderschap: Workshop organiseren bij het Colloquium met als thema medisch 

leiderschap 

 

Utrecht, januari 2021 

 

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

https://mailer.simplefly.nl/t/ViewEmail/r/51A19A0AD962615C2540EF23F30FEDED/A4673C75E042331BE5AF16FB8D2446D0
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