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Jaarverslag PVC 2020 
 

 

1. Samenstelling 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.  
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9. Financiën 

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

uitgaven werd, separaat, verzorgd door de penningmeester van de VRA. 

 

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 

 


