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Jaarverslag 2020- Sectie kinderrevalidatiegeneeskunde  

Bestuurssamenstelling 

Suzanne Lambregts, voorzitter vanaf feb 2020 
Tamara Lut, secretaris  
Inez van der Ham, vertegenwoordiger VRA bestuur  
Francisca Meuzelaar- Kiezebrink, aandachtsgebied modulestructuur, gestopt aug 2020 
Susanne Staijen, aandachtsgebied profilering kinderrevalidatiegeneeskunde 
Margriet Poelma, aandachtgebied samenwerking en profilering in de zorgketen 
Annemieke Buizer, hoogleraar 
Madlenka van Pomeren, penningmeester vanaf feb 2020 
Er zijn in totaal 175 leden. 

Vergaderingen afgelopen jaar 

Kindersectievergaderingen, ‘s morgens logistieke vergaderpunten. ‘s Middags een 
geaccrediteerd vakinhoudelijk programma. 
- 7 februari 2020(live) 
- 26 juni 2020 (digitaal) 
- 9 oktober 2020 (digitaal) 

3x Telefonische vergadering kindersectiebestuur. 
Twee extra bestuursvergaderingen i.v.m. revalidatie impact. 
Twee extra vergaderingen t.a.v. het uitbrengen van advies voor de continuering van de 
patiëntenzorg inzake Covid. 

Daarnaast zijn er 17 “subwerkgroepen “actief binnen de kindersectie ( zie bijlage 
werkgroepen en lopende zaken). Deze zijn grotendeels diagnose gebonden en soms 
samen met de volwassen revalidatieartsen. Deze werkgroepen komen allen ook 1 tot 
meerdere keren per jaar samen en vergaderen regelmatig telefonisch. 

Kwaliteit 

- Er zitten 3 vertegenwoordigers van de kindersectie in de commissie kwaliteit van 
de VRA.  

- De sectie kinderrevalidatiegeneeskunde vaardigde vertegenwoordigers af naar 
diverse richtlijnen in ontwikkeling. 

- Er werd samen met RN twee bijeenkomsten georganiseerd om de acties uit de 
strategienota verder vorm te geven. 

- Samen met Stichting Revalidatie Impact is bekeken welke generieke en diagnose 
specifieke instrumenten bruikbaar zijn voor kwaliteitsborging binnen de 
behandeling. 

- Handvest kinderrevalidatie is vernieuwd.

Resultaatmeting 

- Prestatie-indicatoren: Irene van der Steen is vertegenwoordiger van de 
kindersectie en vast lid in de commissie prestatie-indicatoren van VRA/ RN. Op 
deze manier is de kindersectie beter op de hoogte van de ontwikkelingen rond 
prestatie indicatoren en kan zij rechtsreeks input geven vanuit de kindersectie. Nog 
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steeds is het uitgangspunt dat ook de kindersectie zelf toe wil naar 
inhoudsindicatoren i.p.v. proces indicatoren 

- Als generieke uitkomstmaten heeft de sectie een besluit genomen en zal de COPM 
breed worden ingezet en de GAS voor specifieke behandeltrajecten. Dit is bij 
Revalidatie Impact benoemd. Expertgroep kinderen is samengesteld om dit verder 
vorm te geven.

Wetenschappelijke activiteiten 

- Er vond een start plaats van het CP register  
- Senior wetenschappers namen als buitengewoon lid deel aan de vergaderingen 

van de kindersectie.
- Er is correspondentie geweest om onze Hoogleraar in de Taskforce te krijgen.

Deskundigheidsbevordering / onderwijs 

- Kinderrevalidatieartsen scholing: voor de 12e keer werd door de commissie 
“scholing kinderrevalidatie” 1 x een 3- daagse kinderrevalidatiescholing 
georganiseerd . De 2e sessie zal digitaal worden gehouden in januari 2021

- L. van Dijk zit in een projectgroep (met LECSO) om leerling profielen voor scholen 
te ontwikkelen

- Er waren AIOS van de JGZ binnen enkele revalidatiecentra actief als stage.
- Er werden een aantal succesvolle nascholingen gegeven door kinderrevalidatie 

artsen, zowel regionaal als landelijke nascholing voor de AIOS. 
- De landelijk scholing is vorm gegeven in een nieuwe stijl, modulair onderwijs; deze 

gezamenlijke kinderrevalidatiescholing zal gebruikt worden door de FMS als pilot.

Samenwerkingsverbanden / netwerk 

- Er is een al lang bestaande goede samenwerking met BOSK en Spierziekten 
Nederland. In 2019 werd de BOSK opgesplitst in vier verenigingen, contact met 
deze werd voortgezet/geïnitieerd.  

- S. Lambregts vertegenwoordigde de VRA in LOOK 
- Er is regelmatig overleg met de opleiding van de JGZ over de opleiding van de 

AIOS JGZ. 
- Er is nauw contact met de werkgroep Revalideren doe je samen.

Overige activiteiten 

- De kindersectie maakt al vele jaren intensief gebruik van revalidatiekennisnet. 
Enerzijds als logistiek hulpmiddel, maar steeds meer voor kennisdeling en het 
uitwisselen van concrete praktische vragen en antwoorden. 

- Huishoudelijk reglement is herzien.


